
Mensen met beperking moeten geholpen
worden in het vinden van de juiste sport

Bodegraven-Reeuwijk Spreekt
Inclusie

In juni/juli 2020 heeft een onderzoek over inclusie plaatsgevonden. In totaal hebben 585 van de 1.621
panelleden deelgenomen. Graag delen wij enkele belangrijke onderzoeksresultaten met u.

Inclusieve samenleving

Wat vindt u van de onderstaande stellingen?
% (Zeer) eens

Iedereen moet gebouwen makkelijk in
kunnen en overal toegang tot hebben

93% 91% 62%

Inclusieve samenleving realiseren

'Het is belangrijk dat mensen met een beperking dezelfde
dingen kunnen doen als mensen zonder een beperking'

(Zeer) eens

Niet eens, niet oneens

(Zeer) oneens

17%

7%

76%

De gemeente wordt als meest verantwoordelijk gezien voor een samenleving die open staat voor iedereen en
waarin  iedereen  mee  kan  doen  (inclusieve  samenleving)  (91%),  gevolgd  door  Rijksoverheid  (89%)  en  maat-
schappelijke organisaties (85%). De helft van de respondenten (50%) vindt dat inwoners hier verantwoordelijk
voor zijn.

Informatie moet voor iedereen
te vinden en begrijpen zijn

Voelt u zich verantwoordelijk om zelf een bijdrage te leveren aan een inclusieve samenleving?

Ja Een beetje Nee Weet ik niet

36% 52% 8% 4%

Als iemand in een rolstoel moeite heeft om
over een drempel te komen, dan vraagt 79%
of diegene hulp nodig heeft. 6% vindt het
moeilijk om hulp aan te bieden, maar helpt
wel.

71% van de respondenten maakt contact met
(een ouder) iemand die in de war is en vraagt of
diegene hulp nodig heeft. 16% vind het moeilijk
om hulp aan te bieden, maar helpt wel.

Als respondenten iemand die blind is of in
een rolstoel zit moeten aanspreken, die in het
gezelschap van iemand anders is, dan richt
64% zich tot de persoon die blind is of in een
rolstoel zit. 4% richt zich automatisch tot een
ander in het gezelschap.



Ja

Inclusieve samenleving in de gemeente
Verbeterpunten binnen de samenleving zodat er

een samenleving ontstaat waar iedereen kan
meedoen - Top 3

Aandacht/(actief) betrekken

Toegankelijkheid bevorderen door
aanpassingen
40%

12%

8%

Betere (toegankelijkheid)
communicatie/informatie/voorlichting

Wat gebeurt er met de resultaten?

De belangrijkste uitkomsten staan binnenkort in de vorm van een interview met de wethouder in de Kijk op
Bodegraven-Reeuwijk. Ook worden de resultaten uit het onderzoek besproken met de leden van de Wmo-
raad en zal gekeken worden waar we -en in welke volgorde- op gaan inzetten ten behoeve van een
toegankelijke samenleving. Waar we vooruitlopend op dit gesprek vast mee bezig gaan is het verbeteren van
de bekendheid van de onafhankelijke clientondersteuning van MEE en Kernkracht.

Weet u dat u melding kunt doen bij de gemeente als
u hinder ondervindt aan bijvoorbeeld een scheef

liggende stoeptegel of een niet-brandende
lantaarnpaal?

Heeft u wel eens een melding ingediend bij de
gemeente via de app of de website?

Nee

23%

Ja

77%

Nee

34%

Ja

66%

58% van de respondenten die wel eens een melding heeft
gedaan, heeft dit ervaren als eenvoudig. 26% vond het niet eenvoudig, niet lastig

en 10% vond het lastig.

Weet u dat u gebruik kan maken van een
onafhankelijk cliëntondersteuner?

Is er behoefte aan huisvesting voor mensen met een
beperking in de gemeente?

26% 74%
20% 6%

Nee Ja Nee

Verbeterpunten binnen de gemeente (organisatie) 
zodat er een samenleving ontstaat waar iedereen

kan meedoen - Top 3

Toegankelijkheid van website van de gemeente

Benadering van mensen met een beperking

38%

37%

24%

Toegankelijkheid van openbare ruimten en
gebouwen


