
 

 
Inventarisatie binnen eigen organisatie (gD) & wetgeving  
 

Inventarisatie binnen eigen organisatie (gD) 
Wat gebeurt er?/ Waar wordt aan gewerkt?Wat is er al gebeurd? 
Om een beeld te krijgen (geen limitatieve opsomming) 
 
Wijkbedrijf (BUHA) 
De werkmethode van het wijkbedrijf. Een werkwijze waarbij vakmannen daadwerkelijk samenwerken 
met mensen met een handicap (WSW/WWB). 
 
Verbetering Toegankelijkheid in/om stadhuis 
Lantaarnpaal verplaatst bij trappen tussen stadhuis en stadhuisvleugel. 
Hellingbaan tussen stadhuis en stadhuisvleugel aangepast. 
Signing (rolstoellift, hellingsbaan scootmobiel) 
Openbaar toilet (zijvleugel stadhuis – openstelling tijdens zaterdagmarkt) 
 
Sport & Bewegen 
Passend sportaanbod voor doelgroepen mede door Sportservice Doetinchem (chronisch zieken, 
MBVO, kinderen met overgewicht). 
 
Regionaal onderzoek huidig sportaanbod onder sportaanbieders 
Om een beter beeld te krijgen van de behoeften van inwoners en het huidige sportaanbod onder 
sportaanbieders, hebben de 8 gemeenten en de Gelderse Sport Federatie de handen ineen geslagen. 
Het onderzoek dient bij te dragen aan de regionale ambitie die regio Achterhoek heeft op het gebied 
van aangepast sporten. De beoogde doelstellingen zijn: 

 De sportbehoeften van mensen met een beperking zijn in beeld 
gebracht. 

 Sportaanbieders in de regio ontwikkelen een dekkend, 
kwalitatief goed, passend sportaanbod voor mensen met een 
beperking. 

 Het sportaanbod voor mensen met een beperking is inzichtelijk 
gemaakt op regioniveau. 

 Dit sportaanbod is terug te vinden op een herkenbare plek. 

 10% Meer mensen met een beperking voldoen aan de 
Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). 
(Uit Rapportage Achterhoek Aangepast Sporten, 2014) 
 

DZC’68 integratieprogramma met sport maar ook ontmoeting  
Zitvolleybal in de topsporthal  
Schoolsportvereniging Mariendael 
Therapiebad Rozengaarde. 
 

Project/Pilot Vitaal Veilig Vallen Schöneveld 
 
Jeugdsportfonds (financiële drempels wegnemen) 
 
Voorbereidingen voor Special Olympics voor mensen met een verstandelijke beperking en de legacy 
daarvan  
 
Pilot Schöneveld 
In Schöneveld zijn verschillende programmalijnen uitgevoerd in de pilot Schöneveld/Samen sterk in 
Schöneveld. 
- Dementievriendelijke wijk/ seniorvriendelijke wijk  
- Belevingswoning Schöneveld 



 

 
- Schavenweide centraal ontmoetingspunt in de wijk/ multifunctioneel centrum 
- Gele voetpaden Schöneveld 
- Wensboom vraag- en aanbod 
- Scootmobiel poule ( 
- Mantelzorgcaroussel Klavervier 
 
Het uitvoeringsplan Participatiewet 2015-2018 
Vanuit de Participatiewet/werk en inkomen wordt ingezet om mensen te laten participeren op de 
arbeidsmarkt. Ook voor mensen met beperkingen. Laborijn kan – als uitvoeringsorganisatie voor o.a. 
gemeente Doetinchem – bijvoorbeeld jobhunting, loonkostensubsidie, een no-risk-polis en 
jobcoaching inzetten om mensen hierin te ondersteunen. 
 
Project ‘Unieke Achterhoekers’  
Het project zet zich in voor passende banen voor meer mensen. Het Werkgeversservicepunt is hier 
aanspreekpunt voor. Het initiatief Unieke Achterhoekers aan het werk richt zich op Achterhoekers die 
ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een baan. Wat deze Unieke Achterhoekers een 
werkgever kunnen bieden wordt aangetoond door onder andere praktijkvoorbeelden te delen. Unieke 
Achterhoekers verschillen sterk in opleiding en achtergrond. 
 

Subsidies 
Subsidieverlening (algemeen) gericht op initiatieven om iedereen mee te laten doen   
 
Deelnamesubsidie: subsidie aan organisatie voor mensen (leden) met een beperking 
 
Subsidie platform meedoen en ondersteuningsdiensten. 
 
Subsidies uit subsidieregelingen vrijwilligerswerk. Er worden ook subsidies gegeven aan organisaties 
die een bijdrage leveren aan een toegankelijke en inclusieve samenleving (bijvoorbeeld de 
mantelzorgcarrousel). 
 

Campagne Zet een streep door discriminatie (art. 1.) 2015 
Per 1 juli 2009 is de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen in werking getreden. 
Contractuele overeenkomst Uitwerking Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen + 
Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Doetinchem (vastgesteld 29 april 2010).  
 
Op het gebied van Wijkwerk gebeurt er al veel op wijkniveau. 
Onder meer  
- Kanjerwijk (Noord), iedereen doet mee. 
- Gele voetpad (wijk Overstegen): medio 2009 zijn goed toegankelijke looproutes (2) met  
  zitbanken gerealiseerd naar winkelcentrum Overstegen.  
 

Servicelijnen 
In Doetinchem rijden 3 servicelijnen. Deze minibusjes vallen onder het regulier openbaar vervoer. De 
busjes rijden van maandag tot en met vrijdag ieder uur op vaste tijden een vaste route. De 
Servicelijnen rijden ieder uur en brengen u naar belangrijke bestemmingen in Doetinchem zoals het 
centrum, het ziekenhuis en zorgcentra. 
 
Mobiliteitsvisie 2016-2026 
Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2017-2028 
Zelfstandig leren reizen: Tot en met 2014 was er de DOE MEE award. Er is het project MEE op weg. 
Dat mensen helpt zelfstandig te leren reizen. Mogelijk in het najaar. 
 

Meedoenarrangement (vanaf 1 januari 2015)  
 
Doetinchemse Keuze I, II en III 

 

http://www.uniekeachterhoekers.nl/unieke-achterhoekers/


 

 
Wetgeving 
 
VN-verdrag Handicap 
 
Op 14 juli 2016 is het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Personen met een 
Handicap(IVRPH) of  (kortweg aangeduid) het VN-Verdrag Handicap voor Nederland in werking 
getreden. Nederland heeft dit verdrag al in 2007 ondertekend. Het doel van het verdrag is de volledige 
inclusie van personen met een beperking in de maatschappij. Zij moeten op voet van gelijkheid met 
anderen kunnen genieten van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden. Het verdrag legt 
verplichtingen op aan de overheid, werkgevers, scholen en dienstverleners die de maatschappelijke 
inclusie van mensen met een beperking mogelijk moeten maken.  
 
Het van kracht worden van het VN-Verdrag Handicap ging gepaard met aanpassingen van enkele 
wetten op 14 juni 2016. Zo werd een artikel ingevoegd in de WGBH/CZ, luidende: “Ieder mens 
moet in staat worden gesteld aansluitend bij zijn eigen mogelijkheden autonoom te zijn.” Voorts is 
de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) uitgebreid naar 
goederen en diensten. Dit betekent dat openbare gebouwen, winkels en websites toegankelijk 
moeten worden voor mensen met een beperking. In een Algemene Maatregel van Bestuur zullen 
nadere regels voor de toegankelijkheid worden opgenomen. Het is de bedoeling dat deze Algemene 
Maatregel van Bestuur op 1 januari 2017 van kracht wordt. 
 
Een andere wet die op 14 juni 2016 is aangepast is de Kieswet. Voortaan moeten de gemeenten 
ervoor zorgen dat stemlokalen zo zijn ingericht dat kiezers met lichamelijke beperkingen zoveel 
mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen. 
 
Voorts zijn de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet 
aangepast. De aanpassing in alle drie de wetten betreft een plicht aan gemeentes om periodiek een 
plan vast te stellen over hoe de gemeente uitvoering zal geven aan het VN-Verdrag Handicap. 
Gemeenten moeten dus duidelijk maken wat zij doen zodat hun inwoners met een beperking 
volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. De gemeenteraad ziet erop toe dat dit gebeurt. 
 
Het College voor de Rechten van de Mens is de instelling die moet toezien op de implementatie van 
VN-Verdrag Handicap. Daartoe heeft het College in juni 2016 een nulmeting van een monitor 
gepubliceerd waarmee het College kan nagaan in hoeverre de doelstelling van het VN-verdrag 
wordt nageleefd (College voor de Rechten van de Mens, 2016a). Cijfers in deze nulmeting gaan 
over het jaar 2012 en hebben betrekking op arbeidsdeelname, deelname aan het onderwijs en 
zelfstandig wonen. Aan de hand van vervolgmetingen zal worden bekeken in hoeverre Nederland 
vorderingen maakt met de volledige inclusie van personen met een beperking in de maatschappij. 
 
 


