samenvatting in begrijpelijke taal

Eindrapportage 2021

Onbeperkt
meedoen!
Het programma Onbeperkt meedoen!
duurde van 2018 tot 2021. In die jaren
is er hard gewerkt om Nederland
toegankelijker te maken voor mensen
met een beperking. Dat past bij de
afspraken uit het VN-verdrag handicap.
Deze samenvatting begint met het
doel van het programma. Daarna
volgt wat er tijdens het programma
is gedaan en wat ermee is bereikt.
Hierbij worden telkens voorbeelden
van de resultaten gegeven.
De samenvatting sluit af met een
blik op de toekomst.
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Wat is het doel?
Ruim twee miljoen mensen in Nederland
hebben een beperking. Dit zijn mensen die
slechtziend, blind of doof zijn. En mensen met
een lichamelijke of verstandelijke beperking,
psychische problemen of een chronische ziekte.
Onbeperkt meedoen! wil ervoor zorgen dat deze
mensen dezelfde kansen krijgen als ieder ander.
Zodat zij kunnen meedoen op een manier die bij
hen past. En zoals zij dat willen.
De regering werkt daarvoor samen met
gemeenten en bedrijven. En andere organisaties
zoals scholen en organisaties in het openbaar
vervoer.
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Ze luisteren naar mensen met een beperking en
vragen hen wat er nodig is. Bijvoorbeeld op hun
werkplek of in het stemhokje. Of om naar een
pretpark te kunnen of met het openbaar vervoer
te reizen.

Wat is er gedaan?
De regering vertelt wat mensen
met een beperking meemaken.
Het is nodig om te laten zien dat zij net zoveel
meetellen als mensen zonder een beperking.

Meedoen tijdens corona
Het coronavirus heeft veel invloed op het
dagelijks leven van mensen met een beperking.
Door corona is nog duidelijker geworden hoe
belangrijk het is om Nederland toegankelijk
te maken.
Bij de maatregelen tegen corona houdt
de regering rekening met mensen met een
beperking.
Plekken voor testen en vaccineren zijn
bijvoorbeeld zo toegankelijk mogelijk.
En informatie over corona is zo begrijpelijk
mogelijk. Zo kunnen mensen met een
beperking blijven meedoen.

Dan begrijpen mensen beter hoe het is om
bijvoorbeeld met een blindenstok door de stad
te lopen. Of in een rolstoel naar het strand
te gaan.
Daarom zijn er filmpjes gemaakt over het
dagelijks leven van mensen met een beperking.
Die staan op internet en sociale media.
Ook zijn er een nieuwsbrief en een online
tijdschrift. Daarin staan succesvolle projecten.

INC. Festival
Vijf jaar geleden heeft Nederland het VN-verdrag
handicap goedgekeurd. Dit werd gevierd met
het INC. Festival in juni 2021. De boodschap
was: Maak zelf het verschil!
Op het festival praatten jongeren met en zonder
beperking met elkaar. Kan iedereen in Nederland
al meedoen? Wat kan er beter? Het ging over
reizen en toegankelijke gebouwen. Over naar
school gaan en een baan vinden. En over sporten
en leuke dingen doen.
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De regering haalt mensen met een
beperking erbij.
Mensen met een beperking praten zoveel
mogelijk mee over Onbeperkt meedoen!.
Hun advies is hard nodig voor oplossingen
die echt werken.

De regering verzamelt kennis over
meedoen en gelijke kansen voor
mensen met een beperking.
Met meer gegevens is het makkelijker om in
de praktijk dingen te verbeteren. Om nieuwe
informatie te krijgen, laat de regering
onderzoek doen.

Gemeenten, bedrijven en de regering kunnen
veel leren van hun ervaringen. Daardoor kunnen Kennis en nuttige ideeën uit de projecten
ze keuzes maken die beter passen bij mensen
met een beperking.

kunnen anderen weer verder helpen.

Informatie over corona

Cultuur meemaken

Mensen met een beperking hebben de website
http://coronatest.nl, de CoronaMelder-app en
de CoronaCheck-app getest. Het gebruik is
makkelijk en de taal is duidelijk. Zo begrijpt
iedereen de uitleg.

Culturele organisaties, zoals theaters en musea,
weten niet genoeg over beperkingen. Dat blijkt
uit onderzoek. Met die informatie kunnen
organisaties dingen anders gaan doen. Ze vragen
mensen met een beperking om tips.

Nieuwe bouwnorm

Festivals voor iedereen

Gebouwen moeten voor alle gebruikers
toegankelijk zijn. Mensen met een beperking
praten mee over wat daarvoor nodig is.
Architecten en bouwbedrijven krijgen nieuwe
handleidingen voor toegankelijk bouwen.

Er is een handleiding gemaakt voor mensen
die festivals organiseren. Daarmee kunnen
ze bekijken of hun festival voor iedereen
toegankelijk is. Op die manier zijn alle
bezoekers welkom.
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Wat is er bereikt?
In het VN-verdrag handicap staat dat mensen
met een beperking moeten kunnen meedoen
op een manier die bij hen past. In de klas,
op hun werk of onderweg. Of bij het sporten,
boodschappen doen of stemmen.
De regering heeft ervoor gezorgd dat
gemeenten, bedrijven en organisaties meer zijn
gaan samenwerken. De regering heeft ook voor
kennis en geld gezorgd om projecten te starten.
En anderen overtuigd om ook in actie te komen.

Verkiezing meest
toegankelijke gemeente

Samen spelen

Gemeenten maken met hun inwoners
afspraken over toegankelijkheid. Om te laten
zien welke gemeenten dat goed doen, is er een
speciale verkiezing gehouden. De gemeente
Stein is de meest toegankelijke gemeente
van 2021.

Het SamenSpeelNetwerk zorgt voor
speelplekken waar kinderen met en zonder
beperking samen kunnen spelen. Dit kan
bijvoorbeeld in de gemeente Dieren. Daar
is een speeltuin met een belevingspad voor
blinden en een draaimolen met plek voor
rolstoelen.

Drempelvrij winkelen

Overstap naar werk

Steeds meer ondernemers zijn bezig om hun
winkels toegankelijker te maken. Bijvoorbeeld
een drempelhulp bij de ingang of bredere
gangpaden. MKB-Nederland helpt hen daarbij.
Alle toegankelijke winkelgebieden staan op een
landelijke routekaart.

Mensen met een beperking kunnen makkelijker
aan het werk vanuit een uitkering. Lukt werken
niet, dan kunnen ze gewoon weer terug naar
hun uitkering.
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Hoe gaat het verder?
De regering heeft onderzoek laten doen naar
Onbeperkt meedoen!. Het programma heeft
inderdaad geholpen om Nederland toegankelijker
te maken. Met nieuwe plannen en projecten.
Niet alle drempels zijn verdwenen. Mensen
kunnen nog niet overal gewoon meedoen.
Het werk is dus nog niet gedaan.
Bezig zijn met toegankelijkheid en gelijke
kansen is een belangrijke eerste stap.

De regering wil samen met gemeenten,
bedrijven en andere organisaties blijven werken
aan verbeteringen. En zorgen voor meer
informatie over leven met een beperking en
over drempels die worden ervaren.
Dan zullen mensen sneller beseffen dat er
dingen moeten veranderen. En kunnen mensen
met een beperking meedoen op een manier
die bij hen past.

Maar Nederland moet steeds toegankelijker
worden, met voor iedereen dezelfde kansen.
Het is nodig dat mensen daar samen aan blijven
werken. Nu en in de toekomst.

Kijken naar de toekomst
Er zijn goede voorbeelden en gegevens
verzameld over de onderwerpen uit het
VN-verdrag handicap. Op het INC. Festival
gaven jongeren tips en ideeën voor de
toekomst. Ook zijn er veel projecten afgerond
waar anderen van kunnen leren.
Sommige projecten lopen de komende jaren
nog door. Daar kunnen meer deelnemers zich
bij aansluiten.
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