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Lokaal werken aan inclusie in vogelvlucht
Handreiking nieuwe raadsleden en beleidsmakers sociaal domein
Geachte griffier,
Bij het aantreden van nieuwe raadsleden en/of beleidsmakers komt er veel op hen af. Om het proces van
inwerking en kennismaking met het - voor sommigen nieuwe - sociaal domein op efficiënte wijze te
ondersteunen, biedt MEE nieuwe raadsleden en beleidsmakers de handreiking 'Lokaal werken aan
inclusie in vogelvlucht' aan.
Handreiking Lokaal werken aan inclusie in vogelvlucht
Hoe komen we steeds een stapje dichter bij een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan
doen? In de verbinding ontstaat de beweging. Verbinding van kennis en praktijk. Leefgebieden. Formele
en informele netwerken. Individu en samenleving. Maar bovenal door verbinding van mensen,
professionals en organisaties. Door samenwerkingen aan te gaan met lokale partners. Met professionals
uit allerlei werkvelden. Én ervaringsdeskundigen.
In deze handreiking geven ervaringsdeskundigen door middel van een kort filmpje een uniek kijkje in
hun ervaringen. Op elk van de 8 kernthema's van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een
beperking*. Want meedoen raakt alle facetten van de samenleving. Bij elk thema zijn daarnaast enkele
voorbeelden weergegeven die illustreren hoe lokale samenwerkingen op dit gebied bijdroegen aan het
bevorderen van inclusie. De filmpjes zijn tot stand gekomen door een samenwerking met leerlingen van
Landstede MBO.
Klik op één van de kernthema’s van het VN-verdrag* en leer van ervaringsdeskundigen
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Zeggenschap en eigen regie: cliëntondersteuning
Cliëntondersteuning is voor burgers één van de ‘checks en balances’ in het overheidsbeleid bij het
verkrijgen van regie over het hele eigen leven. Niet voor niets is deze vorm van ondersteuning in het
bijzonder expliciet opgenomen in de Wmo en de Wlz. In de afgelopen jaren heeft MEE op verschillende
momenten input geleverd bij de totstandkoming en ontwikkeling van de visie op cliëntondersteuning.
Naslagwerk: cliëntondersteuning in het kort >
Over MEE
MEE maakt meedoen mogelijk. Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet, een inclusieve
samenleving. MEE heeft uitgebreide kennis over het herkennen van en omgaan met mensen met een
kwetsbaarheid of beperking. En jarenlange ervaring in het versterken van de eigen kracht van mensen
en hun netwerk. Door haar jarenlange ervaring in meedoen mogelijk maken, fungeert MEE als
kenniscentrum op het gebied van inclusie. We helpen lokale overheden en organisaties om inclusief te
ondernemen op alle gebieden. En doet dit nadrukkelijk samen met ervaringsdeskundigen. Alle diensten
van MEE op een rij >
* VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking dat in 2016 in Nederland geratificeerd werd.
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U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: griffie@steenwijkerland.nl
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