Draag bij aan een inclusieve maatschappij!
Iedereen wil hetzelfde: er mogen zijn, deel mogen zijn, een plaats in dit leven en deze
maatschappij mogen innemen. En iedereen heeft daartoe wensen en mogelijkheden. Een
heel menselijke benadering is de enige die werkt. Luisteren, samen zoeken en uitproberen is
de strategie die werkt.
Beginnen en Blijven proberen is Belangrijk
Zet de 7 B’s van toegankelijkheid voorop als je een sociaal/cultureel/sportief aanbod doet
naar kinderen, jongeren of volwassenen: bruikbaarheid, begrijpbaar, betaalbaar, bereikbaar,
beschikbaar, bekendheid, betrouwbaar.
Inclusie zit hem in kleine stapjes. Alle kleine stapjes helpen ons vooruit. Samen geraken we
steeds iets verder. Inclusie vraagt creativiteit en omdenken. Durf iets nieuws uit te proberen.
Er is 1 garantie: er kan altijd nog meer. Alleen met te blijven uitproberen, zijn we zeker dat
we alle kansen benutten.
We verschillen allemaal, maar hebben dezelfde rechten: mensenrechten
Inclusie gaat over rechten. Wie werkt verdient een loon. Wie kind is, heeft recht op school en
vrije tijd in zijn eigen buurt, bij zijn broers, zussen, vrienden en buren, … Iedereen heeft recht
op ondersteuning om deel te kunnen nemen aan de maatschappij.
Diversiteit is geen doel op zich maar een boeiende werkelijkheid. Neem tijd om elkaars
werkelijkheid te leren kennen. Iedereen kent verschil en ervaringen van er wel of niet bij
horen.
Blijf in dialoog gaan, in de eerste plaats met de persoon met een
beperking/verschil/ondersteuningsnood zelf. Vaak vraagt die iets heel herkenbaars en vinden
jullie samen dingen om uit te proberen. Blijf volharden in de menselijkheid, ondanks regels
en statuten. In de menselijkheid kan wederkerigheid ontstaan.
De raamtekeningen en deze tekst zijn gebaseerd op de inclusiebeurs die HOGENT en het
Vlaams Welzijnsverbond op 6 oktober organiseerden, met bijdragen van meer dan 80
sprekers, vragen en reflecties van meer dan 600 deelnemers, om samen te komen tot een
meer inclusieve samenleving.
Meer info
• Nathalie.Schepens@hogent.be – HOGENT – opleiding Orthopedagogie
• Katrien.DeMunck@hogent.be – HOGENT – EQUALITY//ResearchCollective
• Lille.Dumortier@vlaamswelzijnsverbond.be – Vlaams Welzijnsverbond

