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Naar een inclusieve samenleving? 
Uitdagingen voor ons allemaal! 



Wat betekent inclusie?  

•  Gelijke waardering voor 
individuen 

•  Bevordering participatie 
•  Reduceren uitsluiting  
•  Verminderingen 

belemmeringen 
participatie  

•  Maatschappelijke 
veranderingen  

•  Verschillen zien als 
mogelijkheden   



Doelgroepen of breed diversiteitsbeleid 

 
 
 
 vrouwen 

ouderen 

jongeren 

psychische 
of fysieke 
beperking seksuele 

voorkeur 

etniciteit statushouders 



Polarisatie hoog en laag opgeleiden  

 

Hoog opgeleiden  Laag 
opgeleiden  



Polarisatie en de effecten volgens SCP 

•  Polarisatie hoog – laag opgeleid 
neemt sterker toe. 

•  Werkt door in fysieke en mentale 
gezondheidsverschillen. 

•  Werkt door in toegang voorzieningen 
(begrijpelijkheid; financieel; 
netwerken). 

•  Werkt door in opvattingen over en 
wantrouwen in de `elite’. 

•  Werkt door in gesloten/open 
houding naar de toekomst (en 
ervaringen met vraagstukken rond 
immigratie, EU e.d.). 

 
Niet iedereen participeert of kan dat. 
Het `wij-zij’ gevoel versterkt het 
wantrouwen.  



Inclusie in….. 

onderwijs 

maatschappij 

arbeidsmarkt 



Inclusief onderwijs  



Doen jongeren mee?  

 
•  Onderwijs 

•  Armoede  
•  Sporten 
•  Muziek 
•  Verjaardag/Sint: Jarige Job 

•  18-/18+ à levensfase 16-27 jaar   
 



Inclusieve arbeidsmarkt  



Discriminatie op de arbeidsmarkt.. 



Hoezo 50 plus?  Gestolde beelden!  



Werkgevers pakken hun rol!  



Inclusieve maatschappij 

•  Beweging vanuit de inwoners 
•  Kwaliteit van bestaan 
•  Meedoen 
•  Wederkerigheid  
•  Fysieke toegankelijkheid 
•  Digitale inclusie en uitsluiting   



Inclusie van ouderen  

 
•  Verbinding jong met oud 

•  Wederkerigheid 

•  Eenzaamheid   
 
•  Leeftijdsfasen i.p.v. leeftijd  

•  Inzetten kennis en ervaring 

•  Ook hier digitale uitsluiting   



Grondbeginselen VN verdrag (IVRPH) 

•  Respect voor inherente 
waardigheid, persoonlijke 
autonomie  

•  Non-discriminatie 
•  Volledige participatie 
•  Respect voor verschillen 
•  Gelijke kansen 
•  Toegankelijkheid 
•  Gelijkheid man en vrouw 
•  Respect voor ontwikkeling 

kinderen met beperking en recht  
op behoud identiteit.  



En wat gaan we nu doen? Aandacht voor de eenvoud!   

Wat doet zich voor? 
 
Hoe gaan we daarmee om? 
 
Welke oplossingen zien we? 
 
Wie pakt de 
verantwoordelijkheid?  
 
Nieuwe uitdagingen? 
 



De Kanteling: Terug naar de bedoeling 

De verdraaide organisatie,  
Wouter Hart: 
 
Dichterbij de leefwereld 
 
De systeemwereld is ondersteunend 
 
Terug naar de bedoeling van hulp en 
ondersteuning van mensen in  
kwetsbare situaties 
   
 
 
 
 
 
Dat is de uitdaging voor een inclusieve samenleving ! 



Wat zijn nu de uitdagingen voor ons allen?  

•  Wat is er echt nodig?  
•  Oprechte aandacht de mens en voor de oplossing 
•  Denken vanuit eenvoud i.p.v. problemen  
•  Doorzettingsmacht bij de uitvoering 

(uitvoeringsautoriteit)  
•  Durven we buiten de lijntjes te kleuren?  
•  Echt één gezin, één plan één regisseur (niet alleen in 

beleidsplan!)  
•  Hoe kunnen we leren van elkaar!  
 



Hoe leren we van elkaar?  

•  Leren van goede voorbeelden 
•  Leren van fouten /kwetsbaarheid  
•  Leren van ervaringsdeskundigen  
•  Voorbeelden leercirkels regionaal 
•  Experimenten bijvoorbeeld OWO gemeenten 
•  Vertrouwen en loslaten 
•  Het vinden van het nieuwe vasthouden 
 



Transformeren = Leren door te experimenteren 

Harder proberen heeft niet altijd het gewenste effect! 
 
  
 
 
 
 
 
 
70:20:10 regel Jennings: 
•  70% leer je in de praktijk 
•  20% door sociale relaties  
•  10% in formele leersituaties 



Loslaten betekent een nieuwe manier van vasthouden  



Hoe kun je uitnodigen om anders te doen? 

Gedrag

Motivatie	=	
Visies	uitwisselen,	gehoord	en	
gezien	worden,	meedoen=	

meetellen	

 
 
 
Triade gedragsmanagement (Poiesz, 1999) 
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Bedankt voor uw aandacht!  
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Movisie 
Voor een samenleving met veerkracht 


