
Bijlage 2: gebruikte beleidsscan 

 [gemeentenaam] 

 [koplopergemeente] 

 INCLUSIEBELEID 

A Bron Bestudeerde documenten 

inclusiebeleid 

Geldingsduur 

document 

Korte omschrijving document 

  De titel van het document opnemen. Looptijd  Beleidskaders staan meestal in een beleidsnota, 

soms treffen we ook projectplannen, plannen van 

aanpak of voorstellen aan met daarin de gezochte 

kaders. Soms betreft het ook een latere aanvulling op 

een al ouder document. Een korte toelichting maakt 

duidelijk hoe het beleid is gepositioneerd en waar de 

belangrijkste keuzes voor maatregelen zijn gemaakt. 

  titel 1 looptijd 1 beschrijving 1 

  titel 2 looptijd 2 beschrijving 2 

  Schrijf hier de bevindingen over de aangeleverde documenten inclusiebeleid. Deze tekst komt in paragraaf 

1.2 van de rapportage: bestudeerde documenten inclusiebeleid. Gebruik hierbij ook eventuele toelichtingen 

uit de aangeleverde mails. 

B  Introductie     

B1 VNG Hoe ver zijn gemeenten met het 

ontwikkelen beleid waarin het VN 

Verdrag wordt geïmplementeerd 

/lokale inclusie agenda? 

In de 

verkennende 

fase, er is nog 

geen concreet 

plan, alleen 

voornemens 

Er is een plan 

van 

aanpak/projectpl

an of een 0-

meting 

uitgevoerd, de 

eerste stappen 

zijn gezet. 

Er is een 

concreet 

voorstel voor 

een inclusie 

agenda, 

waarmee de 

gemeente 

inmiddels is 

gestart 

De gemeente is 

al geruime tijd 

bezig met het 

thema en is bezig 

met evalueren en 

bijstellen van de 

plannen 

B4 wordt nee B4 wordt ja B4 wordt ja B4 wordt ja 

B2 VNG Wat is de primaire focus van het 

beleid/inclusie agenda? 

Inclusiviteit als 

algemene norm 

voor beleid dat 

alle inwoners 

van de 

gemeente raakt. 

Inclusiviteit voor 

mensen met 

een handicap 

Toegankelijkhei

d voor mensen 

met een 

handicap 

Inclusiviteit in 

werving en 

selectie 

B3 Amende

ment 

Wordt in het (voorstel voor) beleid 

expliciet verwezen naar het VN-

Verdrag Handicap? 

Ja Nee, maar wel 

naar voorlopers 

van het VN 

Verdrag 

Handicap of in 

zijn algemeen -

heid naar VN 

normen  

Nee N.v.t. 

B4 Amende

ment 

Is er sprake van gericht beleid of 

gerichte aandacht voor 

inclusie/toegankelijkheid /meedoen 

voor de doelgroep mensen met een 

handicap? 

 

Ja Nee Indien 'Nee', kunt u doorgaan 

naar Deel E. 



C  Normen over de totstandkoming en reikwijdte van het inclusiebeleid 

  Hoe hanteert de gemeente de uitgangspunten van het VN-verdrag voor nieuw beleid? 

C1 art 4 lid 3 

en VNG 

In welke mate zijn 

ervaringsdeskundigen betrokken bij 

de totstandkoming, invoering en 

uitvoering van het beleid? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 

Ervaringsdesku

ndigen zijn 

vanaf het begin 

betrokken 

Vertegenwoordi

gers van 

ervaringsdeskun

digen in WMO 

raden en par- 

ticipatieraden 

zijn betrokken 

geweest 

Specialistische 

bureaus zijn 

betrokken 

geweest 

Over de inzet van 

ervaringsdeskund

igen is niets terug 

te vinden. 

C2 art 4 lid 

1c 

Heeft de gemeente maatregelen 

genomen om nieuw beleid (sinds 

2016) te toetsen aan de 

uitgangspunten van het VN-Verdrag 

Handicap? (meerdere antwoorden 

mogelijk) 

Inclusie is een 

vast onderdeel 

geworden van 

ieder 

beleidsterrein/ 

beleidsvoorstel 

Er zijn 

medewerkers 

verantwoordelijk 

gemaakt voor 

de aandacht 

voor inclusie 

Beleid wordt 

standaard 

voorgelegd aan 

een partici- 

patieraad of 

ander orgaan 

dat toetst op 

inclusie 

Er zijn geen 

specifieke 

maatregelen 

gevonden voor 

nieuw beleid 

       

  Op welke domeinen zijn in het overkoepelende beleid maatregelen geformuleerd voor de doelgroep? 

C3 art 24 + 

VNG 

index 

Onderwijs & ontwikkeling (opleiding, 

ondersteuning en aanpassing) 

Hier zijn 

specifieke 

maatregelen 

voor 

geformuleerd 

Dit wordt in 

algemene zin 

als aandachts- 

gebied 

benoemd 

In het beleid van 

de gemeente 

zijn hier geen 

maatregelen 

over 

opgenomen 

 

C4 art 19 + 

23 VNG 

index 

Thuis (wonen, gezinsleven) Hier zijn 

specifieke 

maatregelen 

voor 

geformuleerd 

Dit wordt in 

algemene zin 

als aandachts- 

gebied 

benoemd 

In het beleid van 

de gemeente 

zijn hier geen 

maatregelen 

over 

opgenomen 

 

C5 Art 27, 28 

+ VNG 

index 

Werk & inkomen (toegang tot werk, 

aanpassingen werkplek, 

tegemoetkoming extra kosten) 

Hier zijn 

specifieke 

maatregelen 

voor 

geformuleerd 

Dit wordt in 

algemene zin 

als aandachts- 

gebied 

benoemd 

In het beleid van 

de gemeente 

zijn hier geen 

maatregelen 

over 

opgenomen 

 

C6 art 9, 30 

+ VNG 

index 

Vrije tijd (toegankelijkheid van 

publieke voorzieningen, sport, 

cultuur, recreatie en sociale 

ontmoeting) 

Hier zijn 

specifieke 

maatregelen 

voor 

geformuleerd 

Dit wordt in 

algemene zin 

als aandachts- 

gebied 

benoemd 

In het beleid van 

de gemeente 

zijn hier geen 

maatregelen 

over 

opgenomen 

 

C7 art 9 + 

VNG 

index 

Vervoer (ondersteuning bij mobiliteit) Hier zijn 

specifieke 

maatregelen 

voor 

geformuleerd 

Dit wordt in 

algemene zin 

als aandachts- 

gebied 

benoemd 

In het beleid van 

de gemeente 

zijn hier geen 

maatregelen 

over 

opgenomen 

 

C8 art 25 + 

VNG 

index 

Welzijn (toegang tot zorg en 

ondersteuning) 

Hier zijn 

specifieke 

maatregelen 

voor 

geformuleerd 

Dit wordt in 

algemene zin 

als aandachts- 

gebied 

benoemd 

In het beleid van 

de gemeente 

zijn hier geen 

maatregelen 

over 

opgenomen 

 



C9 art 6 De positie van vrouwen met een 

handicap 

Hier zijn 

specifieke 

maatregelen 

voor 

geformuleerd 

Dit wordt in 

algemene zin 

als aandachts- 

gebied 

benoemd 

In het beleid van 

de gemeente 

zijn hier geen 

maatregelen 

over 

opgenomen 

 

C10 art 7 De positie van kinderen met een 

handicap 

Hier zijn 

specifieke 

maatregelen 

voor 

geformuleerd 

Dit wordt in 

algemene zin 

als aandachts- 

gebied 

benoemd 

In het beleid van 

de gemeente 

zijn hier geen 

maatregelen 

over 

opgenomen 

 

D  Normen over de randvoorwaarden voor inclusie (bewustwording, ontmoeting, toegankelijkheid) 

 art 8 Zijn er instrumenten ingezet om bewustwording in het gemeentehuis en in de samenleving te bevorderen? 

D1 art 4 lid 1 

i 

Scholing van de medewerkers Hier zijn 

specifieke 

maatregelen 

voor 

geformuleerd 

Dit wordt in 

algemene zin 

als 

aandachtsgebie

d benoemd 

Hier is geen aandacht voor en zijn 

geen maatregelen voor 

geformuleerd 

D2 art 8 Voorlichting aan inwoners en 

organisaties 

Hier zijn 

specifieke 

maatregelen 

voor 

geformuleerd 

Dit wordt in 

algemene zin 

als 

aandachtsgebie

d benoemd 

Hier is geen aandacht voor en zijn 

geen maatregelen voor 

geformuleerd 

  [Toelichting D1 en D2] Schrijf hier een eventueel korte toelichting op de maatregelen voor 

bewustwording. Het gaat hier dus niet zozeer om bevindingen / 

conclusies, maar om eventuele onderbouwing van de gekozen 

antwoorden. 

       

D3 VNG 

index 

Zijn er activiteiten gepland of 

ondernomen om ontmoeting tussen 

mensen met en mensen zonder 

beperking te bevorderen? 

Ja, op 

projectbasis 

Ja, als vast 

onderdeel van 

beleid 

Ja, als 

regelmatig 

terugkerend 

evenement 

Hierover is geen 

informatie 

gevonden 

  [Toelichting D3] Schrijf hier eventueel een korte toelichting op ontmoeting. Het gaat hier 

dus niet zozeer om bevindingen / conclusies, maar om eventuele 

onderbouwing van de gekozen antwoorden. 

       

 art 9 Hoe breed zet de gemeente instrumenten in om de toegankelijkheid te bevorderen? 

D4 art 9 Maatregelen voor de fysieke 

toegankelijkheid van eigen 

gebouwen en locaties 

Hier zijn 

specifieke 

maatregelen 

voor 

geformuleerd 

Dit wordt in 

algemene zin 

als aandachts- 

gebied 

benoemd 

Hier is geen 

aandacht voor 

en zijn geen 

maatregelen 

voor 

geformuleerd 

 

D5 art 9 Maatregelen voor de fysieke 

toegankelijkheid van gebouwen en 

locaties in het publieke domein 

Hier zijn 

specifieke 

maatregelen 

voor 

geformuleerd 

Dit wordt in 

algemene zin 

als aandachts- 

gebied 

benoemd 

Hier is geen 

aandacht voor 

en zijn geen 

maatregelen 

voor 

geformuleerd 

 

D6 art 9 Maatregelen voor de 

toegankelijkheid van (digitale) 

informatie van de gemeente 

Hier zijn 

specifieke 

maatregelen 

voor 

geformuleerd 

Dit wordt in 

algemene zin 

als aandachts- 

gebied 

benoemd 

Hier is geen 

aandacht voor 

en zijn geen 

maatregelen 

voor 

geformuleerd 

 



D7 art 9 Maatregelen voor de 

toegankelijkheid van (digitale) 

informatie door publieke 

voorzieningen 

Hier zijn 

specifieke 

maatregelen 

voor 

geformuleerd 

Dit wordt in 

algemene zin 

als aandachts- 

gebied 

benoemd 

Hier is geen 

aandacht voor 

en zijn geen 

maatregelen 

voor 

geformuleerd 

 

  [Toelichting D4 t/m D7] Schrijf hier een korte toelichting op toegankelijkheid. Het gaat hier dus 

niet zozeer om bevindingen / conclusies, maar om eventuele 

onderbouwing van de gekozen antwoorden. 

  Schrijf hier de bevindingen over het inclusiebeleid. Deze tekst komt in de samenvatting van de rapportage. 

THEMA PARTICIPATIE 

E Bron Bestudeerde documenten 

Participatie 

Geldingsduur 

document 

Korte omschrijving document 

  De titel van het document opnemen. Looptijd van het 

document 

Beleidskaders staan meestal in een beleidsnota, 

soms treffen we ook projectplannen, plannen van 

aanpak of voorstellen aan met daarin de gezochte 

kaders. Soms betreft het ook een latere aanvulling op 

een al ouder document. Een korte toelichting maakt 

duidelijk hoe het beleid is gepositioneerd en waar de 

belangrijkste keuzes voor maatregelen zijn gemaakt. 

  titel 1 looptijd 1 beschrijving 1 

  titel 2 looptijd 2 beschrijving 2 

F  Vorm/totstandkoming Participatiebeleid 

F1 Amende

ment 

Wordt in het Participatiebeleid 

expliciet verwezen naar het VN-

Verdrag Handicap? 

Ja Nee, maar wel 

naar voorlopers 

van het VN 

Verdrag 

Handicap of in 

zijn 

algemeenheid 

naar VN normen 

Nee  

F2 Amende

ment 

Wordt in het Participatiebeleid 

expliciet verwezen naar het 

inclusiebeleid? 

Ja Nee Niet van 

toepassing 

  [Toelichting F1 en F2] Ruimte voor toelichting 

       

F3 Amende

ment 

In welke mate is er aandacht voor 

inclusiviteit in het Participatiebeleid? 

Er is een apart 

hoofdstuk/parag

raaf/alinea voor 

de doelgroep 

Er is in de tekst 

expliciete 

aandacht voor 

de doelgroep 

vanuit rand 

voorwaarden 

voor inclusie 

De doelgroep 

wordt alleen 

benoemd 

De doelgroep 

wordt niet 

benoemd 

F4 art 4 lid 3 

en VNG 

In welke mate zijn 

ervaringsdeskundigen betrokken bij 

de totstandkoming, invoering en 

uitvoering van het beleid? 

Ervaringsdesku

ndigen zijn 

vanaf het begin 

betrokken 

Vertegenwoordi

gers van 

ervaringsdeskun

digen in WMO 

raden en parti 

cipatieraden zijn 

betrokken 

geweest 

Specialistische 

bureaus zijn 

betrokken 

geweest 

Over de inzet van 

ervaringsdeskund

igen is niets terug 

te vinden. 



  

 

[Toelichting F3 t/m F4] Schrijf hier een korte toelichting op F3 en F4. Het gaat hier dus niet 

zozeer om bevindingen / conclusies, maar om eventuele onderbouwing 

van de gekozen antwoorden. 

THEMA WMO 

G Bron Bestudeerde documenten WMO Geldingsduur 

document 

Korte omschrijving document 

  De titel van het document opnemen. Looptijd van het 

document 

Beleidskaders staan meestal in een beleidsnota, 

soms treffen we ook projectplannen, plannen van 

aanpak of voorstellen aan met daarin de gezochte 

kaders. Soms betreft het ook een latere aanvulling op 

een al ouder document. Een korte toelichting maakt 

duidelijk hoe het beleid is gepositioneerd en waar de 

belangrijkste keuzes voor maatregelen zijn gemaakt. 

  titel 1 looptijd 1 beschrijving 1 

  titel 2 looptijd 2 beschrijving 2 

H  Vorm/totstandkoming WMO beleid 

H1 Amende

ment 

Wordt in het WMO beleid expliciet 

verwezen naar het VN-Verdrag 

Handicap? 

Ja Nee, maar wel 

naar voorlopers 

van het VN 

Verdrag 

Handicap of in 

zijn 

algemeenheid 

naar VN normen 

Nee  

H2 Amende

ment 

Wordt in het WMO beleid expliciet 

verwezen naar het inclusiebeleid? 

Ja Nee Niet van 

toepassing 

  [Toelichting H1 en H2] Ruimte voor toelichting 

       

H3 Amende

ment 

In welke mate is er aandacht voor 

inclusiviteit in het WMO beleid? 

Er is een apart 

hoofdstuk/parag

raaf/alinea voor 

de doelgroep 

Er is in de tekst 

expliciete 

aandacht voor 

de doelgroep 

vanuit rand 

voorwaarden 

voor inclusie 

De doelgroep 

wordt alleen 

benoemd 

De doelgroep 

wordt niet 

benoemd 

H4 art 4 lid 3 

en VNG 

In welke mate zijn 

ervaringsdeskundigen betrokken bij 

de totstandkoming, invoering en 

uitvoering van het beleid? 

Ervaringsdesku

ndigen zijn 

vanaf het begin 

betrokken 

Vertegenwoordi

gers van 

ervaringsdeskun

digen in WMO 

raden en par 

ticipatieraden 

zijn betrokken 

geweest 

Specialistische 

bureaus zijn 

betrokken 

geweest 

Over de inzet van 

ervaringsdeskund

igen is niets terug 

te vinden. 

  [Toelichting H3 t/m H4] Schrijf hier een korte toelichting op H3 en H4. Het gaat hier dus niet 

zozeer om bevindingen / conclusies, maar om eventuele onderbouwing 

van de gekozen antwoorden. 

THEMA JEUGD 

 I Bron Bestudeerde documenten Jeugd Geldingsduur 

document 

Korte omschrijving document 



  De titel van het document opnemen. Looptijd van het 

document 

Beleidskaders staan meestal in een beleidsnota, 

soms treffen we ook projectplannen, plannen van 

aanpak of voorstellen aan met daarin de gezochte 

kaders. Soms betreft het ook een latere aanvulling op 

een al ouder document. Een korte toelichting maakt 

duidelijk hoe het beleid is gepositioneerd en waar de 

belangrijkste keuzes voor maatregelen zijn gemaakt. 

  titel 1 looptijd 1 beschrijving 1 

  titel 2 looptijd 2 beschrijving 2 

J  Vorm/totstandkoming Jeugdbeleid 

J1 Amende

ment 

Wordt in het Jeugdbeleid expliciet 

verwezen naar het VN-Verdrag 

Handicap? 

Ja Nee, maar wel 

naar voorlopers 

van het VN 

Verdrag 

Handicap of in 

zijn 

algemeenheid 

naar VN normen 

Nee  

J2 Amende

ment 

Wordt in het Jeugdbeleid expliciet 

verwezen naar het inclusiebeleid? 

Ja Nee Niet van 

toepassing 

  [Toelichting J1 en J2] Ruimte voor toelichting 

       

J3 Amende

ment 

In welke mate is er aandacht voor 

inclusiviteit in het Jeugdbeleid? 

Er is een apart 

hoofdstuk/parag

raaf/alinea voor 

de doelgroep 

Er is in de tekst 

expliciete 

aandacht voor 

de doelgroep 

vanuit rand 

voorwaarden 

voor inclusie 

De doelgroep 

wordt alleen 

benoemd 

De doelgroep 

wordt niet 

benoemd 

J4 art 4 lid 3 

en VNG 

In welke mate zijn 

ervaringsdeskundigen betrokken bij 

de totstandkoming, invoering en 

uitvoering van het beleid? 

Ervaringsdesku

ndigen zijn 

vanaf het begin 

betrokken 

Vertegenwoordi

gers van 

ervaringsdeskun

digen in WMO 

raden en par 

ticipatieraden 

zijn betrokken 

geweest 

Specialistische 

bureaus zijn 

betrokken 

geweest 

Over de inzet van 

ervaringsdeskund

igen is niets terug 

te vinden. 

  [Toelichting J3 t/m J4] Schrijf hier een korte toelichting op J3 en J4. Het gaat hier dus niet 

zozeer om bevindingen / conclusies, maar om eventuele onderbouwing 

van de gekozen antwoorden. 

  Schrijf hier de bevindingen over de aangeleverde documenten Sociaal Beleid. Deze tekst komt in paragraaf 

2.2 van de rapportage: bestudeerde documenten Sociaal Domein 

  Schrijf hier de bevindingen over het Sociaal Domein. Deze tekst komt in de samenvatting van de rapportage. 

 

 


