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Een inclusieve gemeente 
maken we met elkaar

Wist u dat één op de vier mensen psychische problemen heeft? En weet u welke invloed dit heeft op henzelf, maar ook 
op hun naasten en hulpverleners? Tegenwoordig krijgen veel mensen ermee te maken. Raakt het niet uzelf dan wel een 
familielid, vriend of buurman. 

In een inclusieve samenleving zijn alle voorzieningen voor 
iedereen toegankelijk en door iedereen zelfstandig te gebruiken. 
Wij maken sinds twee jaar serieus werk van die inclusieve 
samenleving. Op 8 juli 2020 werd de Lokale Inclusie Agenda (LIA) 
vastgesteld en kwam inclusiviteit in een stroomversnelling. 
We trekken daarbij op met de mensen die het raakt: 
de mensen met een beperking (ervaringsdeskundigen) en 
hun belangenbehartigers.

Van 22 tot en met 26 maart vindt 
de week van de Psychiatrie plaats. 
Drie dagen (interactieve) workshops, 
gevolgd door het afsluitende theater 
‘Ingewikkeld’. 

Doet u ook mee? Meedoen is gratis, maar 
aanmelden is verplicht. Kijk voor uitleg 
over digitaal meedoen, actuele informatie 
en wijzigingen op 
 www.burgerkrachtlimburg.nl/podium

Eén van die belangenbehartigers is 
Alois Daemen. Hij is al 27 jaar lid van 
de Adviesraad Chronisch Zieken en 
Gehandicapten. “Wij pleiten voor het actief 
betrekken van ervaringsdeskundigen bij 
besluiten en projecten van de gemeente. 
In de afgelopen 25 jaar zijn kleine stappen 
gezet, maar vaak liepen we achter de 
feiten aan.” 

Alois is enthousiast over de 
voortvarendheid waarmee de gemeente 
nu te werk gaat. “De afgelopen twee 
jaar zijn echt gigantische stappen gezet. 
Doordat inclusie in het coalitieakkoord 
staat, krijgt het prioriteit. Er zijn mensen 
en middelen vrijgemaakt. Het plan dat 
er nu ligt omvat tien projecten. Inclusie 
was een verre stip op de horizon, maar 
komt nu dichtbij. Uiteindelijk moet de 
Adviesraad overbodig worden.”

Doe het samen
Voor het uitvoeren van de tien projecten, 
zijn vijf adviesgroepen opgericht. 
Deze kunnen allemaal ondersteuning 
van ervaringsdeskundigen en 
andere vrijwilligers gebruiken. Denk 

bijvoorbeeld aan het testen van de 
website van de gemeente. Kunnen 
blinden en slechtzienden de teksten 
laten voorlezen? Begrijpt iedereen 
wat er staat? Zijn de links zichtbaar 
voor iemand die kleurenblind is? Ralf 
Habets is blind en probeerde informatie 
te vinden op de website. Daar maakte 
hij een confronterend en verhelderend 
filmpje over met als belangrijkste 
boodschap: “Maak informatie niet 
toegankelijk vóór ons, maar mét ons.”

Doe mee!
Alois: “De gemeente biedt de ervarings-
deskundigen nu de mogelijkheid om 
mee te denken. Maak gebruik van 
die mogelijkheid! Er liggen prachtige 
plannen op tafel, maar alleen samen 
kunnen we die uitvoeren.”

Vindt u ook dat iedereen moet kunnen 
deelnemen aan de samenleving? 
Komt u obstakels tegen vanwege een 
beperking? Sluit u aan bij een van de 
adviesgroepen! 
Mail naar inclusie@sittard-geleen.nl of 
bel naar 14 046.

Week van de Psychiatrie: 22 t/m 26 maart

"Er liggen prachtige plannen op tafel, maar 
alleen samen kunnen we die uitvoeren.”
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