Fryslân InclusieF
‘iedereen heeft het recht om het leven te leven zoals hij het wil’.
Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedere burger, met of zonder
beperking, zonder belemmeringen mee kan doen.
Het Netwerk InclusieF bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende provinciale en
maatschappelijke organisaties wil werk maken van een inclusieve provincie.
Huidige situatie
gemeenten richten hun beleid nu op de gezonde inwoner/gebruiker. Voor hen die
belemmeringen ondervinden vindt compensatie plaats dwz dat er regelingen worden
getroffen die de belemmering opheffen.
Inclusief beleid
In een inclusieve samenleving is geen sprake van algemeen beleid naast doelgroepenbeleid.
Inclusief beleid richt zich op iedereen: alle burgers, met en zonder beperking. Plannen,
beleidsvoornemens en -uitvoering zijn zodanig geformuleerd dat deelname voor iedere
burger vanzelfsprekend is. Bij inclusief beleid houden beleidsmakers van meet af aan
rekening met zowel de mogelijkheden als onmogelijkheden van alle burgers ; zij betrekken
hen bij de beleidsvorming.
Voordelen inclusief beleid
•
Door inclusief beleid kunnen alle burgers in een samenleving (lokaal, regionaal,
provinciaal etc.) gelijkwaardig deelnemen. Ook de 15 procent van de totale bevolking
in Nederland die dat nu niet kan. In Fryslân gaat het dan om circa 90.000 inwoners.
 Inclusief beleid is goedkoper dan algemeen geformuleerd beleid dat vaak achteraf en
incidenteel moet bijschaven en aanvullen naar de persoonlijke situatie.
Netwerk InclusieF
De maatschappelijke organisaties binnen het netwerk InclusieF maken zich sterk voor een
voor ieder toegankelijke Friese samenleving. Een samenleving waarin iedereen, met of
zonder beperking, mee kan doen.
De maatschappelijke organisaties in Fryslân werken met - en vanuit de ervaringen van - hun
achterban.
Uitgangspunt daarbij zijn onderwerpen als:
 toegankelijkheid en ontsluiting van de openbare ruimte voor mensen met een
handicap,
 delen van kennis en inzicht over wat het betekent om te leven met een beperking
 mogelijkheden op de arbeidsmarkt,
 een gastvrije samenleving voor iedereen,
 tegengaan van discriminatie,
 onderwijs
 werken aan integratie,
 relatie tussen zorg en toerisme,
 deelname aan het maatschappelijk leven en
 vrijwilligerswerk als binding in sociale samenhang.

Actie
Het Netwerk stelt zich ten doel dat er bij het maken van beleid toegewerkt wordt naar een
samenleving waar voor iedereen dezelfde mogelijkheid is om mee te doen.
Het Netwerk wil daarmee niet volstaan met een intentieverklaring maar concreet werken
vanuit de praktijk en de ervaringen doorspelen naar de beleidsmakers en overige
verantwoordelijken.
Op deze wijze wordt stap voor stap de ideale situatie bereikt:
 Woningen, accommodaties, openbare ruimte en activiteiten zijn toegankelijk en
geschikt voor iedereen.
 Gemeenten, werkgevers, winkeliers, (sport-)verenigingen, wijken en buurten bieden
participatiemogelijkheden voor iedereen.
Samenwerken binnen het Netwerk, met Provincie en gemeenten, met zorgaanbieders zijn
voorwaarden om inclusief beleid te realiseren. Organisaties die zich voor de zelfde thema’s
inspannen zijn van harte uitgenodigd mee te doen aan de verwezenlijking van dit doel.
Inclusie in Fryslân heet voortaan: InclusieF.
De deelnemende organisaties zijn :
1. Sport Fryslân is hét sportkenniscentrum van Friesland. We zetten onze expertise in
om sporten en bewegen mogelijk te maken voor alle Friezen. In het bijzonder richten
wij ons op het stimuleren van sportplezier bij kinderen, op sportdeelname van
mensen die (te) weinig bewegen en mensen die niet mee kunnen doen aan het
reguliere sportaanbod, maar aangepast willen sporten. www.sportfryslan.nl
2. De Vereniging Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU is de
provinciale bundeling van belangenorganisaties van uitkeringsgerechtigden en
minima. Het FSU streeft naar een solidaire samenleving waarin kwetsbare burgers op
steun kunnen rekenen en een eigen perspectief ontwikkelen. Van slachtoffer naar
onderhandelaar: dat is het parool van het FSU. Website: www.fsufriesland.nl.
3. Zorgbelang Fryslân; ; Meedoen aan de samenleving is niet voor iedereen even
gemakkelijk en vanzelfsprekend. Afhankelijkheid van de zorgaanbieder, de inrichting
van de fysieke omgeving, beschikbaarheid van hulpmiddelen en van hulp in je directe
omgeving ligt daar aan ten grondslag. www.zorgbelang-fryslan.nl
4. MEE Friesland biedt informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een
beperking. MEE vindt dat iedereen mee moet kunnen doen en wil haar bijdrage
leveren aan een samenleving die is toegerust om participatie van mensen met een
beperking mogelijk te maken. www.meefriesland.nl
5. Het discriminatiemeldpunt werkt vanuit Artikel 1: Allen die zich in Nederland
bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Vanuit dit artikel werkt Tûmba
aan een gastvrije samenleving in Fryslân en daar buiten. www.tumba.nl
6. De Coalitie voor Inclusie is een breed gedragen beweging van mensen en
organisaties, die op een positieve manier de uitdagingen in onze samenleving
aangaat en actief samen wil werken om een inclusieve samenleving te bevorderen.
www.coalitievoorinclusie.nl

