Visie op een inclusief Krimpen aan den IJssel
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Een inclusief Krimpen aan den IJssel is een gemeente waarin
*

Alle inwoners welkom zijn, meedoen en erbij horen.

*

Het niet uitmaakt wat je leeftijd, religie, seksuele voorkeur, culturele achtergrond,
gender, inkomen, politieke voorkeur of visie op de samenleving, talenten of
beperkingen zijn.
Iedereen op zijn manier kan meedoen en een bijdrage levert op basis van zijn of haar
eigen interesses en talenten.
Algemene voorzieningen toegankelijk zijn. Waar nodig, is maatwerk mogelijk.

*
*

We realiseren ons dat we daar nog niet zijn. Soms is een aanpassing nodig om gebruik te
kunnen maken van algemene voorzieningen.
We willen creatieve inclusieve oplossingen. Daarvoor is samenwerking nodig tussen
inwoners én professionals én organisaties op verschillende gebieden, zoals zorg, onderwijs,
vrije tijd, werken en wonen. We willen oplossingen die worden bedacht vanuit
mogelijkheden, talenten en wensen van de inwoner. Het gaat om samen bedenken,
voorbereiden en doen.
We werken in Krimpen aan den IJssel aan een structuur en werkwijze met de volgende
elementen:
*

De drie belangrijke partijen gaan samen aan de slag: inwoners
(ambassadeursnetwerk), professionals (organisaties en gemeente) en beleidsmakers,
bestuurders en politici (gemeente);

*

Plannen en activiteiten worden onderdeel van het reguliere werk. Het gaat niet om
meer doen maar om anders doen.

*

Inzet op meerdere niveaus: naast activiteiten ook houding (cultuur) en gedrag
(afspraken);

*

'Een aanspreekpunt' is beschikbaar waar je terecht kunt met signalen en vragen
vanuit het dagelijks leven van inwoners;
Regelmatige momenten voor inspiratie en het kijken naar hoe we steeds inclusiever
worden.
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Deze visie is ontwikkeld tijdens de bijeenkomsten van de Inclusieve Tafel in 2017 en 2018. Hier
verbinden we ons graag aan.
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