Toegankelijkheid begint lokaal
Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

Check je Lokale Partijprogramma’s!
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1. INLEIDING
Wil jij graag weten of jouw lokale politieke partijen aandacht hebben voor mensen met
een beperking? Als betrokken burger of als belangenbehartiger? Check dan hun
partijprogramma’s aan de hand van het document dat nu voor je ligt.

1.1 Aandacht voor mensen met een beperking
Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen stellen hiervoor lokale
verkiezingsprogramma’s op. Aandacht voor mensen met een beperking mag in die
verkiezingsprogramma's niet ontbreken. Want toegankelijkheid en inclusie beginnen lokaal!
Samen met lokale organisaties heeft Ieder(in) daarom een Lokaal manifest opgesteld. In dit Lokaal
manifest staan 11 thema’s op een rij die belangrijk zijn voor mensen met een beperking om
gelijkwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. Zoals goede toegang tot zorg en

ondersteuning, een toereikend inkomen en een passende woning. Aan de hand van deze 11 thema’s
kun jij jouw lokale partijprogramma’s doorlopen.

1.2 Check je lokale partijprogramma’s
In dit document staan de 11 thema’s op een rij, met een korte toelichting. Per thema staan een
aantal zoekwoorden genoemd, waarmee je door de programma’s heen kunt lopen. Daarnaast is er
ruimte om jouw lokale partijen toe te voegen en ruimte voor aantekeningen. Uiteraard is de keuze
aan jou of je alle thema’s wilt nalopen, of kiest voor thema’s die voor jou (of jouw achterban of
belangenorganisatie) het meest relevant zijn. In het volgende hoofdstuk vind je nog wat
uitgebreidere toelichting om aan de slag te gaan.
Zijn er thema's die specifiek in jouw gemeente spelen, die je niet voldoende kwijt kunt in de 11
door ons genoemde thema's? Dan vind je in bijlage 1 een lege tabel die je zelf kunt invullen.

1.3 Wat je kunt doen met de uitkomsten
Wanneer je de partijprogramma’s bent doorgelopen en de tabellen hebt ingevuld, kun je drie
dingen met de uitkomsten doen:
1) De uitkomsten gebruiken om richting te geven aan je persoonlijke stemkeuze. Wie geef jij
het vertrouwen dat ze daadwerkelijk aandacht hebben voor mensen met een beperking?
Wie is van plan zich concreet in te zetten om de toegankelijkheid voor en inclusie van
mensen met een beperking te verbeteren?
2) De mensen in je omgeving en/of je achterban op de hoogte stellen van de uitkomsten. Ben
je actief bij een belangenorganisatie? Informeer je organisatie en je achterban. Deel je
bevindingen in een nieuwsbrief, tijdens een ledenbijeenkomst of via je website en sociale
media. Ben je niet actief voor een belangenorganisatie? Deel dan je uitkomsten via je eigen
sociale media. Gebruik bij het delen op sociale media #2MiljoenStemmen. Dan zijn jouw
posts te vinden. Zowel voor Ieder(in) als voor andere belangenbehartigers en
geïnteresseerden.
3) Breng de politieke partijen in je gemeente op de hoogte van je bevindingen. Worden
bepaalde onderwerpen niet benoemd of onderbelicht in partijprogramma’s? Spreek partijen
hierop aan en vraag ze om stelling te nemen. Ben je als belangenbehartiger op zoek naar
bondgenoten? Dan is het ook waardevol om contact te zoeken met partijen die wel
aandacht hebben voor de belangen van mensen met een beperking. In bijlage 2 vind je
een voorbeeldmail die je kunt gebruiken om contact te zoeken met je lokale politieke
partijen.
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2. KORTE HANDLEIDING: AAN DE SLAG!
Stap 1: Welke lokale partijen hebben zich in jouw gemeente verkiesbaar
gesteld?
Allereerst is het belangrijk dat je zicht krijgt op welke partijen zich in jouw gemeente verkiesbaar
stellen. Deze informatie kun je krijgen door contact op te nemen met de griffie van je gemeente.
Contactgevens vind je door in Google te zoeken op 'griffie gemeente X’. Als je ervoor kiest je te
richten op zittende partijen, dan kun je googlen op 'fracties gemeente X’. Dan vind je de partijen
die nu in de raad zitten op de site van je gemeente.

Stap 2: Verzamel de partijprogramma’s
Zoek de partijprogramma’s op. De politieke partijen die zich verkiesbaar hebben gesteld, plaatsen
hun partijprogramma op hun website. In sommige gevallen kan dit nog een conceptversie zijn. Let
erop dat je op de site kijkt van de lokale afdeling en niet van de landelijke partij!
TIP: Kun je een programma niet vinden of wil je weten wanneer de definitieve versie verschijnt?
Neem dan contact op met de betreffende partij.

Stap 3 Voeg jouw lokale partijen toe aan de tabellen (of maak een
selectie)
Bepaal welke thema’s en welke partijen je wilt bekijken (allemaal of een aantal). In de tabellen
staan de partijen die in (bijna) alle gemeentes meedoen al ingevuld. Op alfabetische volgorde zijn
dit CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SP en VVD. Je kunt zelf de tabellen aanvullen met de andere
politieke partijen in jouw gemeente.
TIP: Je kunt het document op je computer invullen, maar je kunt het ook uitprinten.

Stap 4: Loop de partijprogramma’s door met zoekwoorden
Bij elk thema staat een korte uitleg over de inhoud en het belang ervan. Daarnaast vind je bij elk
thema een aantal zoekwoorden, waarmee je wat makkelijker door partijprogramma’s heen kunt
scannen. Natuurlijk kun je de hele tekst van een programma lezen, maar je kunt ook de
zoekwoorden invullen in het document of op de site waarop het partijprogramma staat.
TIP: Met de sneltoetsen control + F, krijg je in een document automatisch een zoekveld waarin je
een zoekwoord kunt plaatsen.

Stap 5: Vul de tabellen in en maak aantekeningen
In de tabel, onder de toelichting op het thema, vul je je bevindingen in. Per (deel)onderwerp geef
je aan of een partijprogramma hier veel (+), een beetje (/) of helemaal geen aandacht (-) voor
heeft. Je kunt ook met kleuren werken.
Na elke tabel vind je een lege bladzijde waarop je aantekeningen kunt maken of specifieke
opmerkingen uit partijprogramma’s kunt noteren.
TIP: Hier vind je een uitgebreid voorbeeld van de analyse die Ieder(in) in 2021 maakte in aanloop
naar de landelijke verkiezingen.
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3. DE THEMA’S
3.1 Mensen met een beperking en chronische ziekte
Waarom?
Om te zorgen dat iedere burger gelijke kansen krijgt, is het belangrijk dat partijprogramma's
aandacht hebben voor inclusie en mensen met een beperking.
Wat?
Om te kijken of partijprogramma's in algemene zin aandacht hebben voor inclusie en mensen met
een beperking, kun je de programma's checken op de volgende drie punten:
1
2
3

Is er aandacht voor mensen met een beperking in het partijprogramma?
Wordt de lokale inclusieagenda (LIA) besproken in het verkiezingsprogramma?
Wordt het VN-verdrag Handicap genoemd?

Zoekwoorden
•
Beperking, handicap, chronische ziekte/aandoening
•
Inclusie, lokale inclusieagenda
•
VN-verdrag, mensenrechten, gelijke kansen
Tabel
+ = veel aandacht, / = een beetje aandacht, - = geen aandacht

PARTIJ

1. AANDACHT

2. LIA

CDA
D66
GroenLinks
PvdA
SP
VVD
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3. VN-VERDRAG

RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN
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3.2 Ervaringsdeskundigen
Waarom?
Goed beleid kan niet worden gemaakt, zonder inbreng van de mensen om wie het gaat.
Gemeenten kunnen beleid samen vormgeven door individuen te benaderen of door in gesprek te
gaan met lokale belangenorganisaties. Daarvoor is het belangrijk dat lokale belangenorganisaties
ook worden gefinancierd.
Wat?
Hierop kun je de partijprogramma's checken met de volgende twee punten:
1
2

Aandacht voor inzet van ervaringsdeskundigen ofwel lokale organisaties van mensen met
een beperking bij ontwikkelen van beleid
Aandacht voor faciliteren/financiering van lokale organisatie van mensen met een
beperking

Zoekwoorden
•
Ervaringsdeskundig, ervaringsdeskundige
•
Belangenorganisatie, gehandicaptenplatform (of naam van lokale belangenbehartiger of
platform)
LET OP: Een participatieraad of sociaal domeinraad zijn belangrijk, maar zijn iets anders dan een
lokaal platform specifiek voor mensen met een beperking.
Tabel
+ = veel aandacht, / = een beetje aandacht, - = geen aandacht

PARTIJ

1. ERVARINGSDESKUNDIGEN

CDA
D66
GroenLinks
PvdA
SP
VVD
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2. FACILITEREN

RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN
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3.3 Toegankelijkheid
Waarom?
Om gelijke kansen te krijgen en gelijkwaardig deel te kunnen nemen is het belangrijk dat een
gemeente oog heeft voor toegankelijkheid. Dat gaat over fysieke toegankelijkheid, digitale
toegankelijkheid én over communiceren op een toegankelijke, voor iedereen begrijpelijke, manier
(onder andere door de gemeente).
Wat?
Met de volgende drie punten kun je hierop verkiezingsprogramma's checken:
1
2
3

Aandacht voor de fysieke toegankelijkheid van openbare ruimten en gebouwen (zoals
winkels, horeca, cultuur, sport)
Aandacht voor digitale toegankelijkheid (bijvoorbeeld van de website van de gemeente)
Aandacht voor toegankelijke communicatie met burgers, in begrijpelijke taal

Zoekwoorden
•
Toegankelijk, toegankelijkheid
•
Openbare ruimte, bouwbesluit
•
Begrijpelijke taal, eenvoudige taal
•
Digitaal, digitalisering, digitale toegankelijkheid
Tabel
+ = veel aandacht, / = een beetje aandacht, - = geen aandacht

PARTIJ

1. FYSIEK

2. DIGITAAL

CDA
D66
GroenLinks
PvdA
SP
VVD
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3. COMMUNICATIE

RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN
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3.4 Wonen
Waarom?
Voor mensen met een beperking is het lastig om een passende en toegankelijke woning te vinden.
De huidige woningnood maakt dat nog moeilijker. Het is daarom belangrijk dat partijen een woonzorgvisie opstellen en inzetten op prestatieafspraken in hun gemeente. Hebben ze aandacht voor
het tekort aan betaalbare, toegankelijke woningen en beschermde woonvormen? En richten ze zich
daarbij op alle leeftijdsgroepen (dus niet alleen ouderen, maar bijvoorbeeld ook jongeren en
starters?).
Wat?
Bekijk de programma's van de partijen in jouw gemeente daarvoor op:
1
2
3

Het hebben van een woonzorgvisie met concrete uitwerking voor de praktijk
De noodzaak van voldoende aanbod van betaalbare, toegankelijke woningen en
beschermde woonvormen
Aandacht voor zowel ouderen, als jongeren en gezinnen met een beperking, als het gaat
over wonen

Zoekwoorden
•
Woonzorgvisie, wonen, prestatieafspraken
•
Toegankelijke woningen, beschermd wonen, woonvormen
•
Woning aanpassingen, passende woning
Tabel
+ = veel aandacht, / = een beetje aandacht, - = geen aandacht

PARTIJ

1. WOONZORGVISIE

CDA
D66
GroenLinks
PvdA
SP
VVD
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2. AANBOD

3. OUD/JONG

RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN
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3.5 Zelfstandig reizen
Waarom?
Zelfstandigheid is een belangrijk uitgangspunt van het VN-verdrag Handicap. Gemeenten hebben
de belangrijke taak om ervoor te zorgen dat al hun inwoners zelfstandig kunnen reizen. Door
middel van een individuele reisvoorziening, zoals een scootmobiel, loopfiets of aangepaste auto. Of
door middel van algemene vervoersvoorzieningen, zoals de regiotaxi en openbaar vervoer.
Wat?
Met de volgende twee punten kun je partijprogramma's hierop checken:
1
2

Aandacht voor maatwerk bij individuele vervoersvoorzieningen
Aandacht voor kwaliteit van algemene vervoersvoorzieningen

Zoekwoorden
•
Vervoer, vervoersvoorziening, OV, openbaar vervoer
•
Regiotaxi
•
Scootmobiel, loopfiets, aangepaste auto
Tabel
+ = veel aandacht, / = een beetje aandacht, - = geen aandacht

PARTIJ

1. MAATWERK

2. KWALITEIT

CDA
D66
GroenLinks
PvdA
SP
VVD
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RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN
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3.6 Rondkomen
Waarom?
Ook mensen met een beperking of chronische ziekte moeten goed rond kunnen komen. Vaak
hebben zij te maken met een stapeling van kosten. Denk aan zorgkosten, maar bijvoorbeeld ook
aan hogere woonlasten, omdat zij bijvoorbeeld een passende en toegankelijke woning nodig
hebben. Houden partijen in jouw gemeente zich bezig met de financiële draagkracht van mensen
met een beperking? Wat is hun visie op het minimabeleid, zoals de bijzondere bijstand?
Wat?
Bekijk of de volgende punten terugkomen in de partijprogramma's:
1
2

Voorkomen van stapeling van zorgkosten (denk aan een collectieve zorgverzekering,
hoogte van eigen bijdrage Wmo en beschikbaarheid van tegemoetkomingen)
Pleidooi voor een ruim minimabeleid (zoals een inkomensgrens van 130% van de
bijstandsnorm en de bijzondere bijstand)

Zoekwoorden
•
Rondkomen, draagkracht, bestaanszekerheid
•
Zorgkosten, stapeling zorgkosten
•
Woonlasten
•
Collectieve zorgverzekering, eigen bijdrage Wmo, tegemoetkomingen
•
Minimabeleid, bijstandsnorm, bijzondere bijstand
Tabel
+ = veel aandacht, / = een beetje aandacht, - = geen aandacht

PARTIJ

1. STAPELING VOORKOMEN

CDA
D66
GroenLinks
PvdA
SP
VVD
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2. RUIM MINIMABELEID

RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN
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3.7 Leren
Waarom?
Zowel voor kinderen als voor jongeren is het belangrijk dat zij op gelijke voet met anderen kunnen
deelnemen in het onderwijssysteem. Denk aan de toegankelijkheid van onderwijsgebouwen en dat
kinderen met en zonder beperking samen in de buurt naar school moeten kunnen. Voor studenten
die door hun beperking geen bijbaan kunnen nemen, is het belangrijk dat de gemeente individuele
studietoeslag verstrekt. Hiervoor is het normbedrag €300,- per maand.
Wat?
Check de programma's hiervoor op de volgende punten:
1
2

Aandacht voor inclusief onderwijs
Aandacht voor hoogte van individuele studietoeslag voor studenten met beperking

Zoekwoorden
•
Onderwijs, inclusief onderwijs; toegankelijke school/onderwijsgebouwen
•
Individuele studietoeslag;
•
Studenten met (functie)beperking
Tabel
+ = veel aandacht, / = een beetje aandacht, - = geen aandacht

PARTIJ

1. INCLUSIEF ONDERWIJS

CDA
D66
GroenLinks
PvdA
SP
VVD
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2. STUDIETOESLAG

RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN
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3.8 Werken
Waarom?
Met de invoering van de participatiewet hebben gemeenten veel verantwoordelijkheden gekregen
om gelijke kansen op werk te creëren voor mensen met een beperking. Het is daarbij belangrijk
dat gemeenten oog hebben voor alle mensen met een beperking en bijvoorbeeld niet alleen voor
mensen die uitstromen vanuit het speciaal onderwijs. Ook hebben gemeenten de taak beschutte
werkplekken te realiseren, onder andere voor mensen die voorheen naar de sociale
werkvoorziening gingen. Wanneer de gemeente helpt met het vinden van werk, is het belangrijk
dat de gemeente ook kijkt of mensen kunnen rondkomen van hun arbeidsovereenkomst.
Wat?
Check hier de partijprogramma's op de volgende drie punten:
1
2
3

Aandacht voor arbeidsondersteuning aan mensen met een beperking buiten
doelgroepenregister en niet-uitkeringsgerechtigden
Aandacht voor voldoende beschut werkplekken
Aandacht voor wettelijk minimumloon voor mensen met een beperking

Zoekwoorden
•
Inclusieve arbeidsmarkt
•
Banenafspraak
•
Beschut werk
•
Doelgroepregister
•
Niet-uitkeringsgerechtigden
•
Jobcoach
Tabel
+ = veel aandacht, / = een beetje aandacht, - = geen aandacht

PARTIJ

1. ONDERSTEUNING

CDA
D66
GroenLinks
PvdA
SP
VVD

19

2. BESCHUT WERK

3. MINIMUMLOON

RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN
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3.9 Zorg en ondersteuning
Als het gaat over zorg en ondersteuning, is het belangrijk dat mensen met een beperking en/of
chronische ziekte daar ook daadwerkelijk toegang tot hebben. Dat vraagt om zorg en
ondersteuning op maat, met voldoende expertise bij die toegang. Én om keuzevrijheid voor
inwoners bij het kiezen van een zorgaanbieder. Ook is het belangrijk dat het pgb een volwaardig
alternatief is voor zorg in natura.
Zorg en ondersteuning moeten daarnaast aansluiten op de behoeften van mensen die dit het
hardst nodig hebben. Mensen met een beperking en/of chronische ziekte hebben soms zeer
specifieke behoeften. Basiszorg en algemene voorzieningen sluiten daar vaak niet goed op aan.
Maatwerkvoorzieningen zijn voor hen onmisbaar.
Wat?
Als het gaat over toegang tot passende zorg, kun je partijprogramma's checken op deze drie
punten. Hebben de programma's aandacht voor:
1
2
3

Voldoende expertise in de toegang tot zorg voor mensen met een beperking
Keuzevrijheid van inwoners voor zorgaanbieder
Toegang tot (volwaardig) pgb

Zoekwoorden
•
Toegang tot zorg
•
Keuzevrijheid zorgaanbieder
•
Pgb, zorg in natura
Tabel
+ = veel aandacht, / = een beetje aandacht, - = geen aandacht

Partij

1. EXPERTISE

2. KEUZEVRIJHEID

CDA
D66
GroenLinks
PvdA
SP
VVD
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3. PGB

Wat?
Als het gaat over maatwerk, kun je partijprogramma's checken op de volgende drie punten.
Hebben de programma's aandacht voor:
4
5
6

Voldoende maatwerkvoorzieningen
Integraal maatwerk (met goede verbinding tussen zorg, onderwijs en werk)
Voldoende passend aanbod

Zoekwoorden
•
Maatwerk, maatwerkvoorzieningen
•
Passende zorg, passende ondersteuning
•
Basiszorg, algemene voorzieningen
Tabel
+ = veel aandacht, / = een beetje aandacht, - = geen aandacht

Partij

4. MAATWERK

5. INTEGRAAL

CDA
D66
GroenLinks
PvdA
SP
VVD
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6. PASSEND

RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN
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3.10 Mantelzorgers
Waarom?
Naasten en mantelzorgers zijn onmisbare schakels in het zorgsysteem. De maatschappij kan niet
zonder ze. En door de vergrijzing zal het beroep op hen alleen maar toenemen. Veel mantelzorgers
zijn overvraagd of dreigen dat te worden. Om op hen te kunnen blijven bouwen is er meer
ondersteuning nodig.
Wat?
Zetten partijen in jouw gemeente in op het versterken van de positie van mantelzorgers? Check de
programma's van jouw lokale partijen hiervoor op deze drie thema's:
1
2
3

Respijtzorg (of logeerzorg)
Een (volwaardig) pgb voor mantelzorgers en naasten
Voldoende compensatie mantelzorgers (mantelzorgcompliment)

Zoekwoorden
•
Mantelzorg, mantelzorger
•
Respijtzorg, logeerzorg
•
Pgb
Tabel
+ = veel aandacht, / = een beetje aandacht, - = geen aandacht

Partij

1. RESPIJTZORG

2. PGB MANTELZORG

CDA
D66
GroenLinks
PvdA
SP
VVD
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3. COMPENSATIE

RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN
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3.11 Positie van de inwoners
Waarom?
Het is belangrijk dat de gemeente vindbare, beschikbare en onafhankelijke cliëntondersteuning
aanbiedt. Cliëntondersteuning kan helpen bij het vinden van passende ondersteuning. Daarnaast
draagt het, net als laagdrempelige mediation, bij aan het voorkomen van juridische procedures.
Wat?
Voor cliëntondersteuning kun je partijprogramma's checken op de volgende punten:
1
2

Aandacht voor vindbare, beschikbare en onafhankelijke cliëntondersteuning
Aandacht voor laagdrempelige mediation

Zoekwoorden
•
Cliëntondersteuning, OCO, onafhankelijke cliëntondersteuning
•
Mediation, rond-de-tafel-gesprek, keukentafelgesprek, bemiddeling
Tabel
+ = veel aandacht, / = een beetje aandacht, - = geen aandacht

Partij

1. CLIËNTONDERSTEUNING

CDA
D66
GroenLinks
PvdA
SP
VVD
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2. MEDIATION

RUIMTE VOOR AANTEKENINGEN
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BIJLAGE 1: LEGE TABEL
Zijn er onderwerpen die in jouw gemeente spelen maar hierboven niet genoemd zijn? Gebruik dan
deze tabel

+ = veel aandacht, / = een beetje aandacht, - = geen aandacht

Partij

1.

2.

CDA
D66
GroenLinks
PvdA
SP
VVD
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3.

BIJLAGE 2: VOORBEELDMAIL AAN GEMEENTE
Wil je de politieke partijen in jouw gemeente op de hoogte brengen van je bevindingen?
Bijvoorbeeld omdat bepaalde onderwerpen niet benoemd worden of onderbelicht blijven in
partijprogramma’s? Spreek de partijen daar dan op aan en vraag ze alsnog om hun visie. Vraag
ook of de partij zich wil inzetten de belangen van mensen met een beperking vast te leggen in het
te vormen coalitieakkoord na de verkiezingen.
Heeft een partij wel (veel) aandacht voor de belangen van mensen met een beperking? Schrijf hen
dan ook aan en vraag of de partij zich wil inzetten deze thema’s vast te leggen in het te vormen
coalitieakkoord in je gemeente.
In deze bijlage vind je een voorbeeldmail die je kunt gebruiken ter inspiratie om contact te zoeken
met de partijen of (kandidaat) raadsleden uit jouw gemeente. Je kunt dit op eigen naam doen,
maar uiteraard ook vanuit je lokale belangenorganisatie.

Geachte <politieke partij> of <naam woordvoerder> of <naam raadslid>,
De lokale politiek heeft een belangrijke rol in het creëren van gelijke kansen voor mensen met een
beperking. Of het nu gaat over toegang tot zorg, vervoer, gebouwen, onderwijs, arbeid,
verkiezingen en informatie, of een toereikend inkomen en een passende woning. Veel mensen met
een beperking ervaren nog niet dat zij op voet van gelijkheid kunnen meedoen.
Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht heb ik met behulp van een document van
belangenorganisatie Ieder(in) onderzocht welke partijen in <gemeente> aandacht hebben voor
thema's die mensen met een beperking aangaan.
----Het is mij opgevallen dat uw partij weinig/niets noemt over <onderwerp(en)> in het
verkiezingsprogramma. Ik wil u vragen hier alsnog een positie over in te nemen. Zo kunnen
burgers beter geïnformeerd hun stem uitbrengen.
en/of
Uit uw verkiezingsprogramma blijkt dat uw partij aandacht heeft voor de belangen van mensen
met een beperking als het gaat over <onderwerp(en)>.
----Ik wil uw partij vragen zich in te zetten voor het vastleggen van de belangen van mensen met een
beperking in het te vormen coalitieakkoord, na de gemeenteraadsverkiezingen. Zodat alle inwoners
in onze gemeente ook echt gelijke kansen krijgen om op gelijkwaardig mee te kunnen doen aan
onze samenleving.
----Optioneel: Graag ga ik hierover verder met u in gesprek.
----Bijgevoegd vindt u mijn analyse van de partijprogramma’s van de verkiesbare partijen. Bij vragen
kunt u contact opnemen met/via <naam/emailadres/telefoonnummer>.
Met vriendelijke groet,
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