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Een van de eerste acties die ingaan
op het project, is de uitvoering van
een nulmeting onder mensen met een
beperking. In deze nulmeting kwam vast
te staan dat de bejegening van mensen
met een beperking, door bijvoorbeeld
ambtenaren, nog voor verbeteringen
vatbaar is. Het is om die reden dat we
het onderwerp “Bejegening van burgers
van Maastricht’ als onderwerp voor een
training kozen. Een training gericht op
ambtenaren van Maastricht.
Dit document beschrijft deze training,
de ontwikkeling ervan en de uitvoering,
met als doel dat jij deze training
eveneens kan gaan inzetten, op jouw
eigen gemeente.

Colofon

Opdrachtgever
Lokale Coalitie voor Inclusie
i.s.m. Gemeente Maastricht

De aanleiding voor het totale project,
waarvan de training voor co-trainers
een inspiratiesessie voor ambtenaren
onderdeel is, is de ratificatie van
het VN verdrag voor de rechten van
mensen met een beperking. De training
wordt georganiseerd via de Lokale
Coalitie voor Inclusie en financieel
mogelijk gemaakt door de gemeente
Maastricht. De trainingen beogen een
beweging naar een meer inclusieve stad
Maastricht.

Ambtenaren en deelnemers
inspiratiesessie gemeente
Maastricht
Karin Martens,
Gemeente Maastricht

Hiermee kan jij in jouw leefomgeving
de bejegening van mensen met een
beperking een stuk beter te maken.
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Een inspiratiesessie voor ambtenaren
Wie kan de ambtenaar beter uitleggen
hoe het is om met een beperking te leven
en benadering door anderen te ervaren,
dan de mensen met een beperking zelf?
Vanuit dit gegeven is de training opgezet.
In de training worden de mensen met een
beperking tot co-trainer opgeleid.
De co-trainers volgen enkele
trainingsbijeenkomsten als voorbereiding
op een inspiratiesessie met de
ambtenaren.
De co-trainers leren hoe ze met ambtenaren in
dialoog kunnen gaan over de impact die contact met
ambtenaren op ze heeft. Hiervoor is een programma
samengesteld met opdrachten.
Voor de uitvoering van de opdrachten gebruiken we de
persoonlijke ervaringen op het gebied van ‘bejegening’
als gevolg van de eigen kwetsbaarheid of beperking.
De input van de trainingsbijeenkomsten zijn dus deze
ervaringen (op het gebied van bejegening) van de
co-trainers. Het uitgangspunt is om op een positieve
en opbouwende manier tot elkaar te komen met de
ambtenaren.
De co-trainers leer je dus, door middel van opdrachten,
deze ervaringen op een positieve constructieve manier
naar ambtenaren te communiceren.

Aanpak
Een inspiratiesessie, ja maar waarom?
De inspiratiesessie geeft de mogelijkheid om een
verandering bij ambtenaren teweeg te brengen en
te laten groeien. Met de sessie richten we ons op
bewustwording, een aanraking van wat er speelt bij
mensen met een beperking. Het begin van begrip,
inlevingsvermogen, waardoor het belang van
verandering in denken en doen wordt gestimuleerd en
meer gaat leven.
Ambtenaren stemmen bewust en adequaat hun
gedrag af op de ander, zijnde in dit geval de cliënt met
een beperking
Aan het einde van de sessie:
- Hebben de deelnemers een beeld van waar cliënten
met een beperking mee te maken krijgen in de
communicatie/bejegening met ambtenaren.
- Zijn de deelnemers zich bewust van hun eigen
handelen in de communicatie/bejegening naar
cliënten met een beperking
- Herkennen de deelnemers mogelijke punten
ter verbetering in hun eigen handelen in de
communicatie/bejegening naar cliënten met een
beperking
- Is er bij het merendeel van de deelnemers een
intentie om te werken aan een verbetering van het
eigen handelen in de communicatie richting cliënten
met een beperking

Het programma van de inspiratiesessie stel je samen aan de hand van de training bijeenkomsten.

Leeswijzer

Dit document is een voorbeeld van
een opzet voor de training van de
ervaringsdeskundigen c.q. co-trainers,
aan de hand van onderwerpen met als
uitgangspunt ‘bejegening’.
Deze co-trainers zullen vervolgens in staat
zijn om inspiratiesessies mede te verzorgen
voor de ambtenaren.
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De opdrachten van de trainingsbijeenkomsten,
die we in dit document uitvoerig omschrijven,
onderbouwen we met voorbeelden uit de reeds
uitgevoerde trainingen en inspiratiesessie. De
training blijft echter maatwerk. De input van de
co-trainers is steeds anders en daardoor heeft de
trainer de ruimte om de uitvoering van de opdracht
aan te passen. Na iedere voorbeeldopdracht
geven we je nog extra tips mee. Met deze
voorbeelden willen we jou als trainer dus vooral
inspireren!
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Basis samenstelling inspiratiesessie
Als basis voor de samenstelling van de inspiratiesessie zijn onderdelen van het 4CID model vrij vertaald en naar behoefte
gebruikt*. Daarnaast zijn ook elementen van het 7-sprong model** (onderdeel van Probleem Gestuurd Onderwijs) meegenomen.

De meeste mensen hebben al een beeld bij mensen met een beperking. Door middel van de bovengenoemde
modellen kunnen we dit beeld inventariseren en aanvullen met betere of nieuwe informatie. Bovendien krijgt de
inspiratiesessie een interactief karakter. Dat zorgt ervoor dat de deelnemende ambtenaren en de co-trainers zich
ook meer betrokken voelen bij het onderwerp. Dat geldt ook voor de (re)acties die eruit voortvloeien.

De opbouw van de co-trainers trainingsbijeenkomsten.
Welke volgorde van voorbereiding en acties kun je het
beste aanhouden op weg naar de inspiratiesessie?
Allereerst gaan we mensen met een beperking
werven voor de co-trainers trainingsbijeenkomsten.
Voor de potentiële co-trainers organiseren we een
oriënterende bijeenkomst waarin het doel van de
trainingsbijeenkomsten wordt uitgelegd. Daarna
stellen we een zo divers mogelijke groep samen
door middel van selectie gesprekken aan de hand
van vooraf bepaalde criteria. Vervolgens starten we
met de trainingsbijeenkomsten en krijgen de cotrainers opdrachten om zich voor te bereiden op de
inspiratiesessie met de ambtenaren. De inspiratiesessie
is tevens afsluiting van de trainingsbijeenkomsten.

Werving en selectie
We starten ons project met de werving en selectie
van de potentiële co-trainers. Via allerlei kanalen
kun je co-trainers in spe werven. Begin met werven
via je eigen (social) media netwerk. Bijvoorbeeld
zoals in Maastricht: Via de eigen website (Maastricht
voor iedereen, Stichting Samen Onbeperkt) en de
lokale en regionale media zijn oproepen geplaatst
voor de werving van co-trainers. Ook onderstaande
organisaties hebben oproepen voor ons geplaatst:
MTB, TRSM, Masters, Samen Onbeperkt, Raad Sociaal
Domein, CIMM, Jongerenraad, ASR, Radar, MEE,
Trajekt, Buurtplatforms, WAO/WIA, RELIM, Maasveld,
Vluchtelingen organisatie, Humanitas, Xonar en
Mantelzorg. Vergelijkbare organisaties zijn er ook in
jouw gemeente te vinden. Een voorbeeld van een
oproep kun je op de volgende pagina vinden.

*Het vier componenten instructiemodel
(4C/ID-model) van Van Merriënboer,
vormt de basis voor het ontwerpen van
trainingsprogramma’s om complexe taken aan te
leren. Bij complexe taken wordt er verondersteld
dat zowel kennis, vaardigheden en attitudes aan
bod komen, of in andere woorden:
dat competenties aan bod komen.
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Welke criteria hanteer je bij het maken van een
oproep voor de co-trainers?
In principe is iedereen met een beperking welkom.
Maar bepaalde zaken kunnen belangrijk zijn om de
trainingen goed te laten verlopen.
Denk bijvoorbeeld aan de:
• Beschikbaarheid van de co-trainers. Geef de
periode aan wanneer de training plaatsvindt en hoe
vaak de trainingen plaatsvinden. Een voorwaarde is
dat ze bij alle bijeenkomsten aanwezig moeten zijn.
• Alleen mensen met een beperking worden tot
co-trainer opgeleid. Alhoewel geen regel, is een
groep samengesteld uit mensen met verschillende
beperkingen het meest optimaal. Teveel mensen
met dezelfde beperking in een groep kan een
te subjectief beeld geven bij de uitvoering van
de opdrachten. Zo heeft iemand met autisme
andere problemen in gesprek met ambtenaren dan
iemand in een rolstoel. Zorg dus voor een brede
samenstelling.
Verderop kun je nog andere criteria lezen, die bij de
selectiegesprekken zijn gehanteerd.

**
De zevensprong is een methode om
probleemtaken gestructureerd aan te pakken.
Deze probleemtaken zijn te situeren in het
probleemgestuurd onderwijs, volgens het model
van Maastricht.
De zevensprong is een vaste procedure waarmee
studenten in groepen van acht tot tien personen
een (probleem)taak kunnen aanpakken.

Wanneer een groep zomaar aan de slag gaat met een
probleemtaak, dan kan er veel tijd verloren gaan bij
het zoeken naar een goede werkwijze. Daarom werd
de zevensprong ontwikkeld. De zevensprong bestaat
uit zeven stappen die een onderwijsgroep moet doen
om een maximaal leerrendement uit een probleem te
halen. Nadruk ligt op aanwezige voorkennis, learning
by doing, samenwerken. beeld bij aanvang

Trainers gezocht - Geef je nu op!

“Gemeente maakt werk van Inclusief Maastricht”
Gemeente Maastricht wil de komende jaren veel plannen realiseren om de stad inclusiever te maken. De
gemeente gaat op verschillende manieren met het verdrag inzake rechten van de mensen met een beperking aan
de slag. Eén van die manieren is het trainen van de eigen ambtenaren. Zodat zij beter bewust worden van hoe zij
(kunnen) omgaan met allerlei verschillende mensen. En ook zodat zij begrijpelijkere teksten leren schrijven.
De trainingen worden gegeven door mensen met beperkingen. En daarvoor zoeken we mensen!
Je wordt eerst als co-trainer opgeleid. Als je klaar bent met die training, ga je zelf als co-trainer aan de slag.
Je cursisten zijn ambtenaren van Gemeente Maastricht. Je krijgt een vergoeding voor je inzet.

Wie zoeken we?
We zoeken burgers met een beperking – mensen met
alle denkbare beperkingen zijn welkom. Je bent in de
periode van oktober 2016 tot maart 2017 beschikbaar.
De training die je zelf volgt duurt ongeveer
3 a 4 dagdelen. De training die je daarna als trainer
geeft, duurt een of twee dagdelen.

Achtergrond
De gemeente werkt samen met de Lokale Coalitie
voor Inclusie om Maastricht meer inclusief te maken.
Deze coalitie is een samenwerking van meerdere
lokale partners.
Eerder heeft de gemeente onderzoek gedaan naar
hoe Maastricht ervoor staat, kijkend naar het verdrag
over de rechten van mensen met een beperking.
Uit dat onderzoek is gebleken dat er nog veel
verbeterd kan worden in hoe anderen omgaan met
mensen met een beperking, in het taalgebruik zoals
de gemeente die gebruikt en in het oplossen van
toegankelijkheidsproblemen.

Geef je op!
Mail naar:training@maastrichtvooriedereen.nl
Of bel ………
Wil je eerst meer informatie?
Neem dan ook contact op.

Ervaringsdeskundigen worden trainer
De lokale coalitie voor inclusie gaat in
opdracht van Gemeente Maastricht
ervaringsdeskundigen trainen. Zodat zij hun
ervaringen leren inzetten om ambtenaren
bewust te maken hoe het is om te leven met
een beperking. De ervaringsdeskundigen
gaan na hun training zelf als trainer aan de
slag met medewerkers van verschillende
diensten van de stad Maastricht. Ook zullen
ervaringsdeskundigen in gesprek gaan met
communicatiemedewerkers van de gemeente
Maastricht.

Denk ook nog aan andere vormen van communicatie:
• eigen website en facebook
• websites en facebook van andere organisaties
• alle gemeentelijke media kanalen
• de lokale media krant en websites
• mailing via alle beschikbare email adressen van
samenwerkende organisaties
• free publicity
• introductiebijeenkomst
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Een introductiebijeenkomst
Aan de hand van de aanmeldingen organiseer je een introductiebijeenkomst. Doel van
de bijeenkomst is om informatie te verstrekken over de inhoud en het verloop van de
training en de belangrijkste zaken te vermelden.
De potentiële co-trainer
Tijdens de introductiebijeenkomst leg je de selectiecriteria uit, waaraan een co-trainer moet voldoen.
Zo is het belangrijk om tijdens de trainingen te kunnen:
• Samenwerken
• Luisteren naar elkaar
• Positief te zijn
• Constructief te zijn
• Begrijpen dat er een organisatorische tijdslimiet is en
we daardoor praktisch moeten werken naar een kort
en bondige boodschap.
• Werken binnen die tijdslimiet
Daarnaast leg je het doel van de training meer
gedetailleerd uit:
• Co-trainers op te leiden in het brengen van een kort
en bondige boodschap.
• Co-trainers te trainen in hun eigen houding naar
de ambtenaren tijdens de inspiratiesessie, zodat
ambtenaren ook goed kunnen begrijpen hoe zij zich
moeten aanpassen bij de bejegening met mensen
met een beperking.
• Samen de inhoud en samenstelling van het
programma vormgeven.
• Bewaken dat iedere beperking hierin is
vertegenwoordigd (cognitief, auditief, visueel,
lichamelijk, autisme).
• Boodschap: jouw bijdrage TELT en is WAARDEVOL.
• Samen bepalen wie naar de eerste inspiratiesessie
mag gaan. Aan de hand van het aantal deelnemende
ambtenaren (min. 15 deelnemers) kunnen ca. 5
co-trainers meedoen, waarin laatste keuze bij de
projectleider ligt, i.v.m. vertegenwoordiging van alle
beperkingen.
Een functieprofiel zal als leidraad dienen bij het
selecteren van de co-trainers:
• Zij hebben eigen ervaringen in hun leven met
instanties en gemeentelijke diensten.
• Zij hebben ervaringen in verschillen in bejegening.
• Zij kunnen ervaringen onder woorden brengen.
• Zij zijn bereid van elkaar te leren.
• Zij willen hun ervaringen van privé naar
openbaarheid en naar bestuurlijke niveaus tillen.
• Zij zijn in staat gesprekken te voeren met derden.
Verder dient men afspraken te kunnen nakomen.
Wil men trainen en getraind worden.
En is men bereid om tijd te investeren.
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Afhankelijk van de grootte van de groep plan je het
tijdsschema, maar nooit langer dan 2 uur. Bij een grote
groep lijkt dit niet logisch, mensen willen graag hun
verhaal delen, maar het is noodzakelijk vanwege de
beperkte energie van de meeste aanwezigen. Ook in
de opvolgende trainingsbijeenkomsten is het beter om
een maximale duur van 1,5 – 2 uur aangehouden.
Bij aanvang van de bijeenkomst is het fijn om een
introductie opdracht te doen, zodat de deelnemers
elkaar leren kennen. Zo kun je bijvoorbeeld de
deelnemers de opdracht geven om een introductie
interview met elkaar in groepjes van twee te doen.
Deze twee deelnemers gaan elkaar om de beurt op
drie vragen antwoord geven:
1. Wie ben je?
2. Wat doe je?
3. Wat verwacht je van deze training?
Belangrijk om ook hier weer rekening met de tijd te
houden en dit vooraf goed aan de deelnemers uit te
leggen.
De deelnemers krijgen na het interview de kans om
elkaar te presenteren. Doel van het interview is om
trainers te laten luisteren naar elkaar en te kunnen
navertellen wat de ander hen heeft verteld. Immers in
een training moet je kunnen luisteren en samenvatten
en doorvragen. Daarnaast stimuleert men het
relativeringsvermogen. Hoe staat de ander in het
verhaal? Vertoont hij/zij hetzelfde gedrag of gaat men
er anders mee om? Wat kan hij/zij er zelf van leren?

Wat er wordt gezegd…. en wat je ermee kunt doen
Tijdens de bijeenkomst zul je heel wat persoonlijke
verhalen voorbij horen komen. Luister vooral en tracht
de kern van hun verhaal vast te leggen als input voor
de training.
Hieronder volgt een voorbeeld van gehoorde
opmerkingen tijdens de introductiebijeenkomst:
- Ik ben ervaringswerker, geen ervaringsdeskundige.
Ik wil mij eerst een beeld vormen en dan pas een
mening vormen.
- Ik wil de communicatie met ambtenaren verbeteren,
ze leren luisteren.
- Ik wil mijn ervaringen delen en betere communicatie
en ervaring opdoen.
- Ambtenaren hebben geen tijd. Teveel verschillende
ambtenaren, dan die, dan die. Er moet tijd en rust
komen, ook voor onzichtbare problemen.
- Anderen bepalen voor jou wat je moet doen.
- Niet alleen ambtenaren moeten leren, maar ook ikzelf.
Hoe kan ik omgaan met mijn problemen.
- Ik ervaar meer tegenwerking dan medewerking.
- Er moet verbetering komen. Mensen zonder
beperking moeten meer nadenken over hoe het is als
je wel een (onzichtbare) beperking hebt.
- Positiviteit delen.
- Meer begrip voor mensen met een beperking.
- Serieus genomen worden. Ervaringen delen. Iemand
achter het bureau weet niet wat het is.
- Ik had iemand van de WMO (wet maatschappelijke
ondersteuning) die niet wist wat Maasveld was.
- Ik wil de ambtenaar achter het bureau uittrekken.
- Mensen met dyslexie hebben problemen met vele
woorden. Zijn vaak te moeilijk.
- We gebruiken teveel leenwoorden.
- In de training is het goed om vragen te stellen.
- Bij de tekst over een mogelijk vergoeding voor de
training raakte ik van streek. Hoe zit het dan met
belastingen, zorgtoeslag?

Naar aanlieding van de opmerkingen uit dit
voorbeeld bleek dat sommige deelnemers al het
inzicht hadden dat hun eigen gedrag, c.q. houding bij
aanvang van een gesprek, vaak al bepalend kan zijn
voor het verloop van een gesprek met, bijvoorbeeld,
de ambtenaar. Een gehoorde opmerking zoals ‘Ik wil
de ambtenaar achter het bureau uittrekken’, kan de
toon van het gesprek beïnvloeden.
De interview opdracht tijdens de introductiebijeenkomst maakte het voor de co-trainers ook
gelijk duidelijk dat een negatieve houding en lange
verhalen weinig positieve reactie en aandacht
opleveren. Of zoals een deelnemer opmerkte: ‘ik
heb al genoeg aan mijn eigen problemen, ik wil niet
alleen maar naar negatieve verhalen luisteren, maar
juist weten hoe ik mijn leefsituatie kan verbeteren…’.
Kies voor een structuur waarbij de nadruk ligt op
constructief en opbouwend kritiek leren geven.
Wanneer je namelijk kiest voor een open discussie
tijdens de inspiratiesessie, loop je het risico een
opsomming van negatieve ervaringen in een of
beide richting(en) te krijgen. Wanneer je eerst de
meest prangende onderwerpen filtert tijdens de
introductiebijeenkomst, kun je deze tijdens de
trainingen analyseren en omzetten naar een verhaal
dat de kritiek of verbeteringen op een constructieve
manier neerzet.
De opmerkingen gebruik je dus als input voor de
opdrachten die je tijdens de volgende trainingen
samen gaat vormgeven. Geheel gericht op een
positieve en constructieve dialoog tussen co-trainers
en deelnemers inspiratiesessie.

tip
Notuleer de gehele bijeenkomst, zorg voor
een collega trainer die dit kan doen. Of indien
dit niet kan, schrijf de opmerkingen op een
flipover, zodat je er mogelijk nog uitleg bij kan
schrijven. Het notuleren van bovenstaande
opmerkingen helpt jou als trainer bij het
vaststellen van de onderwerpen die tijdens
de trainingen aan de orde komen en basis zijn
voor een opdracht.
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Een plenair gesprek
Een andere opdracht tijdens de introductiebijeenkomst is bijvoorbeeld een plenair gesprek,
waarin men met max. 5 woorden antwoord geeft
op een vraag waarin de co-trainers verbeteringen
kunnen aandragen. Doel van de opdracht is om aan
de hand van kernwoorden wederom te filteren wat er
aan onderwerpen leeft bij de co-trainers, hoe ze dit
kunnen verwoorden en met welke onderwerpen we
aan de slag gaan in de trainingen.
De ervaring leert dat hoe dichter het onderwerp bij
de co-trainers staat des te gemotiveerder ze ermee
om gaan tijdens de volgende trainingen. Daarnaast
leren ze ook meer van een afstand kijken naar het
onderwerp en kan men zich meer inleven in de
beleving van de ander.
In het plenaire gedeelte van de opdracht, loop je
alle antwoorden na en kun je inventariseren welke
onderwerpen het meest zijn genoemd.

tips
• Gebruik ook hier weer de flipover om de
antwoorden te noteren
• Turf kernwoorden, wanneer de co-trainers
dezelfde onderwerpen vaker noemen om
vast te stellen welk onderwerp het meeste
bij de co-trainers leeft.

Voorbeeld van antwoorden tijdens de
introductiebijeenkomst:

“Het lijkt me goed als dit ook op
directieniveau wordt opgepakt”

Wat heb jij nodig om beter benaderd te worden en
positief in gesprek te gaan met ambtenaren?
- We willen handvatten/tips en adviezen aanreiken
van wat we willen.
- Ik zit hier niet om problemen aan te horen en op te
lossen. Heb genoeg aan mezelf.
- Sommige ambtenaren hebben een te groot ego en
maken daardoor dingen stuk.
- We worden te vaak van het kastje naar de muur
gestuurd.
- Je zou aan de ambtenaar in het gesprek moeten
vragen: begrijpt u wat ik zeg, wat ik vraag ?
- Er moet een vaste contactpersoon komen.
- We moeten het samen oplossen.
- Soms wordt ik emotioneel en moet ik eerst tot 10
tellen. Want negatieve dingen uitspreken kan in mijn
nadeel werken.
- We moeten meer humor gebruiken. Ik wil in gesprek
blijven want ik heb de (oplossing van) de ambtenaar
nodig.
- We moeten zonder emotie in gesprek gaan met de
ambtenaren. Of als er emoties spelen het voorstel
doen deze op te schrijven.
- Ambtenaren moeten beter luisteren, echt luisteren,
niet aanhoren.
- We moeten laagdrempelig beginnen. Dan ontstaat
actie en reactie.
- Er moet ruimte zijn voor reflectie van beide kanten.
Uit bovenstaande antwoorden zijn ‘humor’,
‘luisteren en samenvatten’, ‘emotie parkeren’,
samen oplossen’ uitgelicht en later in de opdrachten
van de trainingen verwerkt.
Zie ook ‘voorbeelden programma trainingsdag’.

Denk ook aan volgende zaken bij de voorbereiding van de trainingsbijeenkomsten:
• Hoe laat kun je beginnen met de training? Mensen met een beperking hebben ’s ochtends vaak meer tijd nodig
voor bijvoorbeeld persoonlijke verzorging en medicatie. Je kunt de training dus beter na de middag beginnen.
• Daarnaast moet je rekening houden met de duur van de training.
De ervaring leert dat een training van 1,5 tot 2 uur de maximale duur is.
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Selectiegesprekken
Goede co-trainers selecteren
Om tot een goede selectie van co-trainers te komen,
kan een tweede gespreksronde noodzakelijk zijn. In
de voorbeeld situatie is afzonderlijk met de potentiële
co-trainers gesproken in een tweede ronde. Belangrijk
om hierbij wederom de selectie criteria aan te houden
zoals:
• Samenwerken
• Luisteren naar elkaar
• Positief
• Constructief
• Begrijpen dat er een organisatorische tijdslimiet is
en we daardoor praktisch moeten werken naar een
kort en bondige boodschap.
• Binnen die tijdslimiet ook willen werken
De bovenstaande criteria zijn opgesteld aan de
hand van de hoeveelheid aanmeldingen bij de
introductiebijeenkomst. Vanwege de grootte van
deze groep en de beperkte tijd van de bijeenkomst
moesten we deze criteria handhaven om ook iedereen
een kans te geven zijn verhaal te kunnen doen.
De criteria zijn wellicht hoog gegrepen, iemand met
een verstandelijke beperking en iemand met autisme
kan hier mogelijk niet aan voldoen. Wil je de criteria
aanpassen kan dat natuurlijk. De mate waarin deze
belangrijk zijn, hangt ook af van de grootte van de
groep. Hoe kleiner je groep is, hoe meer tijd je hebt
voor de oefeningen. Binnen de tijdslimiet werken is
dan, weer minder relevant. In een grotere groep kun je
dan weer beter rekening houden met mensen die het
moeilijk vinden om naar anderen te luisteren of samen
te werken. Bijvoorbeeld door een tweede trainer
mee te nemen of de groep juist weer op te splitsen in
kleinere groepjes.
Het gebruik van de criteria geeft de mogelijkheid
om de capaciteiten van je co-trainers te vergelijken.
Uiteindelijk wil je een objectief beeld creëren,
waardoor de selectie eerlijk kan plaatsvinden.
Daarnaast is het ook belangrijk om co-trainers goed
te kunnen uitleggen waarom ze wel of niet zijn
geselecteerd. Met behulp van de criteria is dit beter te
onderbouwen en kun je gemakkelijker een groep met
dezelfde capaciteiten bij elkaar zetten.

tips
• Vraag de deelnemer of hij de criteria met
eigen woorden kan omschrijven, zodat je
kunt vaststellen of hij/zij weet wat ermee
wordt bedoeld. Vraag daarna of hij/zij
ermee om kunnen gaan, zodat je kunt
vaststellen of je ergens rekening mee
moet houden.
• Belangrijk is dat je bij ieder criterium kunt
aangeven over het hoe en waarom van
het criterium en feedback kunt vragen of
dit duidelijk is en hoe hij/zij hiermee om
kan gaan.Het kan ook dat iemand met
een kleine aanpassing toch kan voldoen
aan een criterium en alsnog mee kan
doen. Stel vooraf het niveau vast van
het criterium en of dit haalbaar is voor je
deelnemers.

Voor onze eerste introductiebijeenkomst
hadden zich ca. 15 mensen aangemeld. Na de
introductiebijeenkomst hebben zich mensen
afgemeld doordat ze niet beschikbaar waren of toch
opzagen tegen de training en/of inspiratiesessie.
Sommigen konden dit niet met werk combineren of
waren al betrokken in andere vrijwilligersprojecten.
Na een tweede ronde waarin we ca. 10 overgebleven
co-trainers individueel gesproken hebben vielen
er nog viertal personen af. Een door een geplande

• Bij een afwijzing is het belangrijk om je
gesprek goed voor te bereiden. Geef aan
wat de goede punten van de deelnemer
zijn en leg uit hoe andere punten minder
passen in het programma dat je voor
ogen hebt.

Tips bij de uiteindelijke selectie:
• Ga er vanuit dat er mensen afvallen.
• Wees duidelijk en consequent in de uitleg van de
criteria.
• Wees flexibel in de communicatie, 1 op 1 gesprek,
telefonisch, mail.

• Belangrijk om erop te letten dat zoveel
mogelijk deelnemers met verschillende
soorten beperkingen vertegenwoordigd
zijn. Dus niet alleen de groep waarbij
de beperking zichtbaar is. Ervaring
leert dat veel ambtenaren juist moeite
hebben met de, voor hun, ‘onzichtbare’
beperkingen, zoals autisme en depressie.

• Zorg ervoor dat de groep zo divers mogelijk wordt
samengesteld. Bijvoorbeeld, dus niet alleen maar
mensen met autisme.

tips
Voor de planning van bijeenkomsten :
Wees flexibel in het aantal bijeenkomsten.
Heb je een extra bijeenkomst nodig?
Leg dan een reservedatum vast.
Houd er sowieso rekening mee dat een
bijeenkomst kan vervallen en ingehaald
moet worden. Niet al te strak plannen voor
de inspiratiesessie dus.
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operatie, twee anderen door een nieuwe baan bij een
sociale werkplaats. De vierde persoon hebben we, na
beraad, zelf afgewezen. De reden van de afwijzing was
dat de persoon in kwestie zo’n overheersend gedrag
vertoonde, dat het andere deelnemers demotiveerde
om aan de trainingen mee te doen. Dit werd bij de
individuele gesprekken heel duidelijk. Uiteindelijk
zijn we met 6 potentiële co-trainers de trainingen
begonnen. Zij hebben de gehele training gevolgd en
zijn allen meegegaan naar de inspiratiesessie.

Het trainen van de co-trainers
Dan is het zover; de selectie heeft plaatsgevonden
en met de co-trainers heb je de data en locatie
vastgelegd voor de trainingen. Nu volgen
voorbeelden van alle programma onderdelen
tijdens de trainingsdagen. In totaal zijn in dit
voorbeeld 4 trainingsbijeenkomsten georganiseerd.
Maar je kunt er voor kiezen om meer bijeenkomsten
te doen. Het hangt ook af of de bijeenkomsten
voldoende materiaal opleveren. Dat kan wel eens
wisselen doordat bijvoorbeeld de groep niet
compleet is of deelnemers uitvallen.
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De eerste trainingsdag
Voorbeeld programma 1e trainingsdag

Opdracht 1 ‘De ideale situatie’
In onderstaande opdracht bedenkt de co-trainer
een situatie die door hem of haar als negatief is
ervaren. Nu willen we een voorbeeld creëren zoals
de co-trainers graag benaderd willen worden. Om
het verschil duidelijk te maken, vragen we de cotrainer dezelfde situatie naar een positief verhaal om
te schrijven. We willen graag helder krijgen wat een
ander in zijn/haar gedrag kan veranderen om een
negatieve situatie te voorkomen. Daarnaast is het
belangrijk om te weten en te leren wat zij/hij zelf in
zijn/haar gedrag kan veranderen.

Voorbeeld van de opdracht:

Voorbeeld uit de training

Bedenk eigen situatie die je hebt meegemaakt en die
voor jou negatief was.

Rafaël: 		
1. Wat was de situatie?
De lift was defect op station Maastricht. Dit was op
een perron gelegen tussen twee spoorlijnen.

De omschreven positieve situaties gebruiken we in
de inspiratiesessie om een mooi voorbeeld te geven
aan de ambtenaren, zoals we het graag zouden willen
zien. In praktijk voelt de ambtenaar zelf aan dat de
situatie niet altijd zo positief zal zijn, maar is wel in
staat om zich voor te stellen hoe het voor mensen
met een beperking is om deze situatie mee te maken.
Men gaat zelf spontaan nadenken/meedenken over
verbeteringen. Dit creëert wederzijds begrip.

6. Wat is aan deze situatie concreet anders en
benoem dit.

1. Wat was de situatie?
2. Wat gebeurde er?
3. Wat deed dat met mij? Gevoel omschrijven.
4. Wat had dit voor gevolgen?
‘Vertaal’ deze situatie nu naar een ideale situatie.
5. Waarom is dit voor jou positief?

7. Wat zou de verandering in je eigen gedrag/houding
kunnen zijn?
8. Waar moet men bij jouw beperking rekening mee
houden?

2. Wat gebeurde er?
Ik werd verrast, omdat ik rolstoel afhankelijk ben,
maar wel op eigen regie vanuit Sittard met Arriva ben
gereisd. In Maastricht aangekomen werd mij verweten,
dat ik geen assistentie verlening had gebruikt. Totdat
het personeel van dat station mij een alternatieve route
aanbood en ik toch nog op tijd was op mijn werk.
3. Wat deed dat met mij? Gevoel;
Eerst gefrustreerd door de onwetendheid van de
SOS hulplijn die mij niet hielpen. Maar gelukkig dat
er personeel was op het perron die mij zeiden dat er
verder weg een gewone spoorwegovergang was. Ik
was gelukkig vroeg, want het was best wel ver rijden.

5. Waarom is dit voor jou positief?
Dit ondersteunt mij in mijn zelfredzaamheid.
6. Wat is aan deze situatie concreet anders en
benoem dit.
De duidelijkheid en het begrip voor mijn situatie.
7. Wat zou de verandering in je eigen gedrag/houding
kunnen zijn?
Ik zou nog meer extra reistijd in kunnen plannen,
zodat ik bij tegenslagen geen vertraging oploop en
geduldig kan zijn.
8. Waar moet men bij jouw beperking rekening mee
houden?		
1. Extra reistijd
2. Concentratie
3. Toegankelijkheid van het gebouw voor de rolstoel
(en alternatieven i.g.v. defect lift).

4. Wat had dit voor gevolgen?
Dat ik toch nog op tijd op mijn werk kon zijn, ondanks
het gebrek aan medewerking.

Zoals gezegd schrijven we de situatie nu om naar een positieve situatie:
Ik kom aan op het perron van station Maastricht, via speciale stoeptegels voor mensen met een beperking kan ik
de weg volgen naar de lift. De lift is goed te bereiken en ik kan deze op hoogte van mijn rolstoel goed bedienen.
De lift doet het helaas niet, maar via de hulpknop kan ik met een medewerker in contact komen die mij
vriendelijk en rustig te woord staat. Zij biedt haar excuses aan dat de lift niet werkt. Zij vertelt mij dat zij een
medewerker zal sturen, die mij kan helpen om via een andere weg toch in de stationshal terecht te komen.

Tips bij de uitvoering van ‘de ideale situatie’
Het is belangrijk om de opdracht goed uit te leggen en
vervolgens stapsgewijs uit te voeren. In praktijk kan het
moeilijk zijn om een negatieve situatie naar een positieve
situatie om te schrijven. Vraag 5 t/m 8 kunnen hierbij
helpen. De antwoorden zijn gericht op de positieve
gevolgen van het omschrijven naar de ideale situatie.
Vraag 7 is gericht op het benoemen van het aanpassen
van eigen gedrag en houding en is in die zin ook een
leermoment voor de co-trainer. Bij vraag 8 beweeg je de
co-trainer om ook zelf na te denken over oplossingen.
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Immers, de co-trainer heeft kritiek op de situatie, maar
kan hij/zij ook zelf met oplossingen komen? Door
hierover na te denken, kan de co-trainer ook leren om
zich te verplaatsen in de ander.
Bespreek de opdracht plenair met de trainers. Door dit
te doen, gaan de andere co-trainers meedenken over
hoe we de situatie positief kunnen omschrijven en krijgt
iedereen ook inzicht in hoe je eigen houding/gedrag
hierin een rol kan spelen.
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De tweede trainingsdag
Voorbeeld programma 2e trainingsdag.
In een tweede trainingsbijeenkomst gaan we in op ‘nadere
kennismaking’ met de persoon en zijn/haar beperking.

Opdracht 1 ‘Stel jezelf (en je beperking) voor’
We gaan samen opnoemen, welke kenmerken
een beperking kan hebben of wat dit concreet kan
betekenen voor die specifieke persoon met een
beperking. Het doel van de opdracht is om de cotrainers te leren zichzelf kort en bondig tijdens de
inspiratiesessie te kunnen voorstellen.
Voor de samenstelling van de introductie gebruiken
we drie korte vragen. Met name vraag 3 is bepalend
voor de gehele introductie.
• Wie ben je?
• Wat is je beperking?

Opdracht 2: Wat weet je van de ander (zijn beperking)?
In een tweede opdracht laten we niet de persoon met
de beperking, maar juist de andere deelnemers (met
een andere beperking) aan het woord. Zij gaan samen
een aantal kenmerken opnoemen van de beperking
van hun mede co-trainer. Wat weten zij eigenlijk van
die specifieke beperking?
Doel van de oefening is om zelf te ervaren hoe
moeilijk het soms kan zijn voor een ander om te weten
(of zich voor te stellen), wat voor een kenmerken
of gevolgen een bepaalde beperking met zich
meebrengt. De persoon in kwestie mag nadien
reageren en evt. aanvullen.

• Wat houdt dit voor jou in één zin in?
Voorbeelden van deze oefening gingen als volgt.
Co-trainers stellen zich voor: bijvoorbeeld:
“ Ik ben Jacqueline, ik ben 50 jaar, ik weet sinds zeven
jaar dat ik autisme heb. “
“ Ik ben Astrid, en ik heb een genetisch aangelegde
visuele beperking die progressief is, waardoor het
licht op een dag totaal uitgaat.”
“ Ik ben Marion, en ik heb een gegeneraliseerde
angststoornis, what you see is not what you get.. ik
word voortdurend overschat.”
“ Ik ben Kees en ik heb een progressieve spierziekte.”
“ Ik ben Raphael en ik zit in een rolstoel door een
ongeluk.“
“ Ik ben Jos en ik ben spastisch vanaf de geboorte.”

Voorbeeld van de oefening:
Aan de groep vragen we:
“ Wat weten jullie van de beperking autisme van
Jacqueline?”
•
•
•
•
•
•
•

Zijn vaak heel intelligent.
Je moet rekening houden met teveel prikkels.
Stel ze op hun gemak.
Niet te veel tekst/ vragen tegelijk stellen.
Duidelijk specificeren.
Open vragen stellen.
Talenten benutten.

De reactie/aanvulling van Jacqueline
(zichtbaar geëmotioneerd, maar aangenaam verrast
door het begrip voor haar beperking):
• Liever geen aanraking.
• Kan maar één ding tegelijk.

Tips bij de opdracht ‘stel je zelf voor’:
Het kan moeilijk zijn voor de trainers om in drie antwoorden uit te leggen wat ze hebben, wat de
kenmerken zijn en hoe ze dit ervaren. De vragen helpen om een richting aan het verhaal te geven.
Laat de co-trainers in eerste instantie vertellen. Daarna kun je structuur aanbrengen in het verhaal
en inkorten. Je kunt ook eerst alleen de kernwoorden eruit halen en vandaar uit een nieuwe korte
introductie opbouwen.
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Deze oefening kun je plenair (met de hele groep)
doen, maar je kunt de groep ook opdelen in groepjes
van 5 personen. Dit is afhankelijk van het totaal aantal
mensen in je groep.
Met 6 deelnemers heb je ca. 60 minuten nodig om de
beperkingen op te noemen en daarna nog de reactie
van degene met de beperking te bespreken. Wanneer
de groep dus groter is, kun je beter de groep indelen
in kleinere groepjes, waarbij je minimaal 10 minuten
per persoon aanhoudt voor de uitvoering van de
opdracht. Bij een kleine groep, leid je zelf de opdracht
en schrijf je de reacties meteen op een flipover. Bij de
opsplitsing in kleinere groepjes is het goed om een
co-trainer te vragen de opmerkingen op te schrijven
per beperking en deze plenair te bespreken.
Tijdens het inventariseren van de kenmerken, van
een beperking, door de groep, mag degene met die
beperking geen reactie geven, hiervoor krijgt hij of zij,
nadat de inventarisatie is afgerond, apart gelegenheid.

tips
• Let erop bij de samenstelling van
de groep dat er zoveel mogelijk
verschillende beperkingen in zitten.
Dit verhoogt het verkrijgen van inzicht in
een andere beperking.
• Het is goed om in de afronding nog
eens te controleren hoe de co-trainer
deze oefening ervaart. Kunnen zij zich
verplaatsen in de ander? Hoe voelt het
om te ervaren dat je zelf niet weet wat
de ander precies heeft?
Deze opdracht had overigens een
opmerkelijk effect op de groep.
In praktijk bleek dat de kennis
over andere beperkingen niet
vanzelfsprekend is. Door het zelf te
ervaren, kregen de co-trainers inzicht
over het denkbeeld van een bepaalde
beperking en in hoeverre dit (on)juist is.
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De derde en vierde training
Voorbeeld programma 3e en 4e training.

Opdracht 1 ‘Voordracht’
Tijdens de derde en vierde bijeenkomst gaan we in
op ‘het rollenspel’. De basis voor het rollenspel is het
positieve verhaal uit de eerste bijeenkomst. Dit kan
door een co-trainer of meerdere co-trainers worden
uitgevoerd. Ga hierbij uit van waar de co-trainer zich
het meest prettig bij voelt. Doel van deze opdracht
is om de ambtenaren tijdens de inspiratiesessie een
positief voorbeeld te geven van hoe mensen met een
beperking graag bejegend zouden willen worden.
Door het ‘overdreven’ positief te vertellen, zal de
ambtenaar begrijpen dat het er in werkelijkheid niet
zo aan toe gaat. Dit geeft stof tot nadenken en is
aanleiding voor een open gesprek tussen co-trainers
en ambtenaren over mogelijke verbeteringen in
bijvoorbeeld wederzijds gedrag, houding en faciliteiten.
Bij een rollenspel denkt men al gauw aan het opvoeren
van een toneelstuk. Dat kan voor de co-trainers lastig of
eng zijn. Je kunt ook kiezen voor een kort verhaal dat ze
zelf voorlezen. Het verhaal is zoals eerder aangegeven,
omgeschreven naar een positieve ervaring.
De voorbeelden die volgen zijn door de co-trainers
zelf voorgelezen. Ze hadden betrekking op een eigen
ervaring, maar tot een positief verhaal omgeschreven
tijdens de 1e training.
Voorbeelden van de verhalen die de co-trainers zelf hebben
voorgelezen.

tips
Vraag na het voorlezen aan de ambtenaar om
een reactie te geven. Waarschijnlijk geven ze
al aan dat het in werkelijkheid niet zo gaat.
Vervolgens kun je de co-trainers weer vragen
om aan te geven welk gevoel zij in de echte
situatie hadden en met welke verbetering zij
zich beter zouden kunnen voelen. In wezen
hebben de co-trainers dit ook al voorbereid in
het programma van de eerste trainingsdag.
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Kees:
Ambtenaar krijgt telefoon van man met progressieve
spierziekte:
Ja klopt dat ben ik, u heeft een afspraak met mij. Oh ik
begrijp het, ja klopt het is inderdaad moeilijk parkeren,
maar neemt u de tijd om even een parkeerplek te
zoeken. Nee u hoeft geen nieuwe afspraak te maken.
Doe vooral rustig aan.

“ De relativering en humor
van de co-trainers was
inspirerend”

Jos:
Ambtenaar zegt tegen man met rolstoel: Oh wat
vervelend de lift doet het niet? Weet u wat blijf even
beneden, ik kom zo naar u toe en reserveer even via
outlook een ruimte op de begane grond waar we
rustig kunnen praten.
Raphaël:
Ambtenaar zegt tegen man met rolstoel: Oh ik zie u
heeft een rolstoel; wilt u dat ik ruimte maak voor uw
rolstoel of wilt u op een van deze stoelen plaatsnemen.
Heeft u daar hulp bij nodig, of kunt u dit zelf?
Marjon:
Ambtenaar zegt tegen mevrouw met angststoornis: ik
zou heel graag willen weten hoe het nu echt met u is,
u ziet er heel goed uit, maar is dat ook zo?
Ik voelde me onveilig omdat ik me afhankelijk voel
van uw oordeel, maar ik voel dat u rekening met me
wil houden en dat vind ik fijn. Ik kan wel werk krijgen
maar ik kan het niet houden.
Ambtenaar zeg: Mevrouw wees gerust, ik heb uw
dossier gelezen en u hoeft zich geen zorgen te maken.
We gaan uw uitkering niet van u afpakken.
Jacqueline:
Ambtenaar zegt tegen vrouw met autisme; Is het u
duidelijk wat u nu thuis moet gaan doen n.a.v. dit
gesprek? Ik zal het even samenvatten voor u: u krijgt
een mail uiterlijk morgenmiddag, de bedoeling is dat u
formulier 52 invult, ondertekent en voor de 30e maart
a.s. terugmailt aan mij.
Astrid:
Visueel beperkte vrouw komt aan de balie van
gemeentehuis, de ambtenaar zegt: Ik zie dat u bij balie
22 moet zijn, zal ik u daar even naar toe begeleiden,
want het is vrij lastig te vinden in deze open ruimte
voor mensen met een visuele beperking. En zal ik
de betreffende collega ook al informeren, dat hij u
persoonlijk komt ophalen? Ik kan me voorstellen dat u
op het digitale bord niet kunt waarnemen wanneer u
aan de beurt bent.
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De inspiratiesessie

Werving deelnemers inspiratiesessie
Met de afdeling communicatie van de gemeente kun je afspreken om via het intranet van de gemeente, collega ambtenaren
op te roepen mee te doen en zich op te geven voor de inspiratiesessie. Bij de organisatie van deze sessie zijn we uitgegaan

De trainingsbijeenkomst leidt tot de inspiratiesessie met de co-trainers en de ambtenaren.
Tot nog toe heb je vooral voorbeelden gezien opdrachten die op basis van de ervaringen
van de co-trainers zijn gemaakt. In dit hoofdstuk lees je hoe je ook de beleving en
ervaringen van de ambtenaren kunt meenemen in de trainingsbijeenkomsten.
Zo ben je optimaal voorbereid voor de inspiratiesessie met beide partijen.
Ter voorbereiding van de inspiratiesessie kun je met een
aantal ambtenaren van verschillende afdelingen een
voorgesprek organiseren. Een soort interview om de
huidige stand van zaken rond bejegening van mensen
met een beperking in kaart te brengen en deze mee
te nemen in de opdrachten van de co-trainers en de
inspiratiesessie. Verderop kun je hier meer over lezen.
Met de gemeente plan je natuurlijk ook meteen een
datum voor de inspiratiesessie zodat je daarna de
trainingsbijeenkomsten hierop kunt afstemmen.
De samenstelling van het programma van de
inspiratiesessie gebeurt aan de hand van de uitgevoerde
opdrachten door de co-trainers. Hoe zo’n programma
eruit ziet kun je eveneens verderop inzien.
Gesprek met de ambtenaren vooraf aan de
trainingsbijeenkomsten en de inspiratiesessie
Ter voorbereiding van de trainingsbijeenkomsten van
de co-trainers, is het goed om een (voor)gesprek met
ambtenaren aan te gaan. Het doel van dit gesprek
is om een beeld te krijgen van de problematiek die
ambtenaren (zelf) ondervinden in de omgang met
mensen met een beperking.
Leg dit voorgesprek, via je contactpersoon bij de
gemeente vast bij aanvang van de organisatie en
afspraken rond de inspiratiesessie. Geef aan met
welke ambtenaren je contact wil leggen. Welke
afdelingen hebben veel contact met burgers met een
beperking? Bijvoorbeeld ambtenaren die werken bij
de handhaving of via WMO regelmatig met mensen
met een beperking te maken hebben.

• Het doel is om het gedrag en houding van zowel
de ambtenaar als ook de mensen met een
beperking te onderzoeken en vanuit wederzijds
perspectief het programma op te bouwen.
• De resultaten van het gesprek kun je weer
gebruiken in de samenstelling en als input voor
de trainingsbijeenkomsten.
• Vraag jouw contact bij de gemeente (Beleid
en ontwikkeling, communicatie, P&O) om je
te helpen bij het samenstellen en werven van
ambtenaren die dit gesprek met je willen doen.
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De vragen die je kunt stellen aan de ambtenaar:
• Wat is uw ervaring in uw werk met mensen met een
beperking?
• Hoe ervaart u het contact met mensen met een
beperking?
• Wat zou u kunnen helpen in uw werk om beter met
mensen met een beperking te kunnen omgaan.
Als voorbeeld nog enkele reacties uit een voorgesprek
met ambtenaren, aan de hand van bovenstaande vragen.
“Soms kun je het wel al zien, maar blijft moeilijk
inschatten”.
“Soms maken ze het zelf ook al kenbaar. Bijvoorbeeld dat
ze een hand niet kunnen bewegen. Dat vind ik wel fijn, je
weet waar je aan toe bent”.
“Soms zijn mensen zelf wel eens negatief ingesteld. Ze
lijken dan de situatie uit te buiten. Grijpen gelijk naar hun
rechten, dat vind ik wel eens jammer”.
“Het zou ook helpen wanneer ze vooraf aankondigen dat
ze een beperking hebben bij bijvoorbeeld het aanvragen
van een paspoort. We hebben namelijk ook lagere balies,
maar die moeten we dan ook vrij kunnen houden.”
“Wij zijn geen professionals op het gebied van zorg,
dus kunnen we ook niet alles weten op het gebied van
beperkingen. Dat is onze beperking.”
“Wij willen maatwerk leveren maar we zijn formeel ook
gebonden aan procedures.”
“Ik wil graag een klant met een beperking helpen,
bijvoorbeeld wanneer hij/zij hulp nodig heeft met de
rolstoel in de lift. Maar daarvoor moet ik de balie alleen
laten, dat kan wel eens lastig zijn.”

De opmerkingen uit het bovenstaande interview
zijn gebruikt om de co-trainers ook de andere kant
te laten zien. Hoe kijkt de ambtenaar naar mensen
met een beperking? Wat bepaalt hun gedrag of
handelen? Een voorbeeld ter illustratie is dit:
Twee mensen staan tegenover elkaar. Tussen hen
in ligt een cijfer. Voor de een is dat een 6, voor
de ander een 9. Ze hebben beiden gelijk… het is
maar hoe je het bekijkt. Met andere woorden, stel
je neutraal op en wees de spiegel voor beiden
partijen, zo creëer je begrip voor elkaar en het
begin van verandering.

van 15 deelnemende ambtenaren. Hieronder volgt een voorbeeld van de boodschap die de afdeling communicatie naar haar
collega ambtenaren heeft verstuurd:

We zijn er voor de hele stad – alle inwoners

Inspiratiesessie:

omgaan met mensen met een beperking
Je wordt beperkt door procedures, terwijl het voor sommige mensen gewoon anders moet.

Op 21 maart kun je meedoen met de eerste inspiratiesessie in het kader van het VN-verdrag voor mensen met
een beperking. Van 10.30 tot 13.00 kun je je ervaringen delen met collega’s. En… met mensen met een beperking!
De sessie wordt namelijk gegeven door mensen met een beperking. Je gaat dus samen met hen in gesprek en
aan de slag. Heel open. Om van elkaar te leren. Denk aan onderwerpen als: wat is dat eigenlijk, een beperking?
Hoe herken je dat iemand ‘een beperking’ heeft? Moet je dat kunnen herkennen? En wat doe je met die kennis?
Moet je mensen anders benaderen of juist niet? Wat is handig voor ons, als medewerker van de gemeente?
Soms maken ze het zelf ook al kenbaar. Bijvoorbeeld dat ze een hand niet kunnen bewegen.
Dat vind ik wel fijn, je weet waar je aan toe bent.
Vol is vol!
Meld je aan via communicatie@maastricht.nl

We willen graag handvatten hebben,
hoe we met de beperking om kunnen gaan.
VN-verdrag wordt uitgevoerd
De sessie wordt geleid door Uschi Prick. Zij is
projectleider voor de implementatie van het VNverdrag in Maastricht, namens de Coalitie voor
inclusie Maastricht. De gemeente Maastricht vindt het
belangrijk om hiermee aan de slag te gaan. Gewoon,
omdat iedereen zich in onze stad welkom moet
voelen. Omdat de stad voor álle inwoners is.
Bewustworden voor iedereen
Bij de implementatie hoort een sessie
bewustwordingssessies. Deze is de eerste in een reeks,
waarvoor alle medewerkers zich kunnen aanmelden.
Want niet alleen in uitvoering, maar ook in beleid
hebben mensen met een beperking een plek.
Waar komen die citaten vandaan?
In de voorbereiding voor deze sessie heeft Uschi
al met een aantal collega’s gesproken over hun
ervaringen met mensen met een beperking in hun
werk. Van hen zijn de citaten.

Het zou ook helpen wanneer ze vooraf aankondigen
dat ze een beperking hebben bij bijvoorbeeld het
aanvragen van een paspoort. We hebben namelijk
ook lagere balies, maar die moeten we dan ook vrij
kunnen houden.
Vragen?
Stel ze via communicatie@maastricht.nl

tips
• Bespreek vooraf wat er in de boodschap moet
komen te staan. Hiermee kun je denken aan
wie, wat, waar, wanneer en waarom? Zie ook
voorbeeld hierboven.
• Geef aan hoeveel deelnemende ambtenaren je
bij de sessie wilt hebben en streef ook naar dat
aantal.
• Zorg voor een contactpersoon bij de gemeente,
die jou op de hoogte houdt.
• Blijf zelf ook regelmatig informeren of er nieuwe
aanmeldingen zijn.
Door de mail van de afdeling communicatie
en regelmatig contact te houden met hen over
de voortgang van aanmeldingen, hebben 16
ambtenaren deelgenomen aan de inspiratiesessie.
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“Ik ga mijn collega’s bewust
maken, dat is nodig, dat heb
ik vandaag wel geleerd”

Een voorbeeld van een inspiratiesessie
Het programma van de inspiratiesessie ‘bejegening’ bestaat in principe uit de
opdrachten die je tijdens de trainingsbijeenkomsten van de co-trainers hebt
uitgevoerd. Hier volgt een voorbeeld van zo’n programma:
Bij ieder onderdeel is het aantal minuten aangegeven. Opgeteld moet je niet langer plannen dan 1,5 uur tot max. 2 uur.

Voorstelronde kort / naambordjes invullen
15 minuten
Alle deelnemers stellen zich voor aan de hand van
twee vragen:
• Zeg je naam en functie en omschrijf je positie.
• Zeg je naam voordat je iets zegt.

Verwachtingen peilen bij de deelnemers
5 minuten

Voorbeelden van leerdoelen die ambtenaren voor
zichzelf stelden:

Wat hoopt de ambtenaar uit deze sessie te halen?

Vraag bij aanvang van de sessie naar de onderwerpen
waar de ambtenaar meer over weten wil of misschien
zelfs vragen over heeft.
Drie vragen of onderwerpen per ambtenaar.
Met het formuleren van de vragen denkt men na over
het onderwerp en vooral zijn/haar eigen ervaring in
de bejegening van mensen met een beperking.
Noteer op een flipover met name de onderwerpen die
ook tijdens de inspiratiesessie aan de orde komen.
Aan het einde van de sessie worden de vragen/
onderwerpen weer erbij gehaald om te evalueren met
de deelnemers of de onderwerpen voldoende zijn
behandeld en wat de ambtenaar ervan heeft geleerd.
Zo kun je controleren of de ambtenaar antwoord heeft
gekregen op zijn vragen en of hij zelf verbeteringen
kan aangeven t.a.v. het onderwerp/vraag.

Leerdoelen van Sonja:
1. Hoe benader ik een persoon met een beperking?
2. Welke werkzaamheden zou de gemeente Maastricht
Publieke dienstverlening kunnen bieden aan een
persoon met een beperking?
3. Welke middelen worden mij aangedragen over
hoe iemand met een verstandelijke beperking wil
worden benaderd?
Leerdoelen van Tessa:
1. Meer te weten komen over zichtbare en onzichtbare
beperkingen.
2. Leren hoe je met deze beperkingen omgaat en hoe
je mensen met een beperking het beste benaderd.
(Hoe zij het liefst benaderd worden)
3. Handvatten vinden om te gebruiken als medewerker
van de publieke dienstverlening in het omgaan met
mensen met een beperking en op die manier een
betere service kunnen bieden.

Vrijwel alle deelnemers hebben nieuwe dingen geleerd. Een deel van hen
gaat hun eigen werkzaamheden onderzoeken op hoe deze aan te passen om
meer rekening te houden met mensen met een beperking, een deel deed dat
al maar gaat het nog beter doen, een enkeling gaat door op dezelfde weg.
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Een voorbeeld van een inspiratiesessie
Eerste opdracht
Wat weet u van de kenmerken van beperkingen:
visueel, cognitief, lichamelijk, autisme, etc.
Noem er vijf per beperking (eventueel groepsoefening)
15 minuten
Op flipover noteren.
Deze oefening heeft een aantal doelen:
• Je toetst de aanwezige kennis over mensen met een
beperking bij de ambtenaren.
• Je brengt de gedachten op gang bij de ambtenaren;
ze worden meteen zelf uitgedaagd om over het
onderwerp na te denken.
• Deze oefening is door de co-trainers zelf uitgevoerd
tijdens de 2e trainingsbijeenkomst , dus kunnen
ze ervaren hoe anderen (ambtenaren) tegen hun
beperking aankijken.
Tip:
Pas je vraag over een beperking aan, aan de
beperkingen van de aanwezige co-trainers, zodat
deze een reactie kunnen geven nadien.

Tweede opdracht
Voorlezen: Het goede voorbeeld
5 minuten
Hierin wordt de situatie geschetst met betrekking tot
de bejegening van mensen met een beperking en hoe
deze in de ideale situatie zou verlopen. Het verhaal
wordt voorgelezen/verteld door de co-trainers.
Deze oefening is gebaseerd op de 1e trainingsbijeenkomst en heeft als doel door middel van de
‘overdreven’ positieve situatie te schetsen, reacties op
te roepen bij de aanwezige ambtenaren.
Waarom kies je voor het goede voorbeeld?
Licht toe wat het doel is van deze activiteit.
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Derde opdracht
Vraag: wat ging hier goed volgens u?
15 minuten
De ambtenaren noemen plenair zaken op die positief
waren in de bejegening van mensen met een beperking.
Ze zullen snel begrijpen dat de echte situatie wel een
beetje anders verloopt en zullen zich daarom sneller
betrokken voelen bij de oefening. Vraag de ambtenaren
aansluitend hoe de omschreven positieve situaties ook
in praktijk bereikt kunnen worden.
Welke verbeteringen kunnen zij zelf bedenken
hiervoor?
Kan ook in groepjes. Wordt genoteerd op flip over.
Tips:
• Deze opdracht is interactief, laat ambtenaren en
co-trainers dus hardop meedenken en noteer alles
op een flipover.
• Kijk of je ter plekke ‘zaken kunt doen’,
bijvoorbeeld door de ambtenaar de verbetering
als actie te laten opnemen. Een goed begin van
verandering! Wel goed opvolgen natuurlijk!

Vierde opdracht
Theorie: alle kenmerken laten zien van
beperkingen en door co-trainer laten motiveren,
met concrete situaties.
30 minuten
In korte zinnen. Dit is een terugkoppeling naar
oefening 4 van het inspiratiesessieprogramma.

Vijfde opdracht
Groepsopdracht: Wat kun je in werk veranderen
en welke rol zou je daarin kunnen spelen met
betrekking tot bejegening van mensen met een
beperking?
In groepjes van drie, met observatie van de co-trainer
deze opdracht uitvoeren.
15 minuten
Plenair bespreken.
Deze opdracht gaat over actief aan oplossingen
werken en samen kijken hoe we dit in gang kunnen
zetten.
Bij het vormen van de groepjes kun je ambtenaren
met een zelfde functietype bij elkaar zetten, maar
je kunt ook bewust kiezen om ambtenaren met een
verschillend functietype en niveau bij elkaar te zetten
om een oplossing vanuit diverse invalshoeken te
bekijken. Laat de oplossingen wel noteren door een
van de ambtenaren.
Kunnen er ook acties uit voort komen?
Maak dan gelijk iemand eigenaar van de actie en
leg een datum vast wanneer er teruggekoppeld kan
worden.
De co-trainers kunnen bij een groep plaatsnemen en
desgewenst advies geven.
Tip:
Let op dat de sessie over oplossingen gaat,
toekomstgericht dus. De verleiding is soms groot om
toch weer in (negatieve) ervaringen te schieten. Ga
dus bij ieder groepje kijken en zorg ervoor dat de rode
draad gewaarborgd blijft.

Zesde opdracht
Plenair: elkaar vertellen wat je deze sessie hebt
geleerd en toetsen aan je doelen.
20 minuten
Het laatste onderdeel van de inspiratiesessie is
evalueren.
Hoe hebben de ambtenaren deze sessie ervaren en
wat hebben ze ervan opgestoken? Hiervoor haal je de
doelen erbij, die aan het begin van de sessie waren
genoteerd op de flipover.
Loop de onderwerpen na en vraag aan de
ambtenaren hoe ze nu over dit onderwerp denken.
• Zijn er nieuwe inzichten ontstaan?
• Zijn er nog vragen aan de co-trainers hierover en
hoe kijken de co-trainers ertegenaan?
Welke vraag stelde je precies? Hoe verliep deze
sessie? Waar liep je tegenaan bij deze sessie?
Heb je nog tips voor andere trainers als ze deze
activiteit uitvoeren?

Afronding
Bij de afronding is het leuk om de co-trainers
in het zonnetje te zetten. Zij hebben de
trainingsbijeenkomsten geheel gevolgd en een goede
inspiratiesessie volbracht. Iedere co-trainer krijgt een
certificaat voor het afronden van het hele traject en
officieel tot co-trainer benoemd.
Een certificaat in combinatie met een bloemetje is een
nog leukere afsluiting voor de deelnemer!’

Eerst heb je met de ambtenaren en co-trainers samen
een overzicht gemaakt van de kenmerken, nu ga je de
theorie er kort bij nemen.
Tip:
Via Disworks (zie website adres) kun je nuttige
informatie inzien over kenmerken van beperkingen
te verkrijgen. Voor iedere beperking bestaat een
aparte brochure, in totaal dertien, waarin de diverse
kenmerken zijn samengevat. Handig om deze als
naslagwerk aan te bieden.
Meer info via http://www.werkenmeteenbeperking.nl/
download-brochures.html

Er is bij de deelnemers, naar aanleiding van deze sessie, duidelijk
behoefte aan nog meer kennis. Met name kennis over hoe in gesprek
te gaan met iemand met autisme of iemand met een verstandelijke
beperking. Ook heeft een deel van de deelnemers behoefte aan te
leren hoe eenvoudiger te schrijven.
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Gemeente organisatie en communicatie

Borging

Ter voorbereiding van de inspiratiesessie in Maastricht is er intensief samengewerkt
met de ambtenaar beleid en ontwikkeling en de ambtenaar van de afdeling
communicatie. Via intranet en interne mail zijn de aankondigingen en uitnodigingen
verstuurd. Ook teammanagers worden aangespoord om hun collega’s te laten
deelnemen aan de inspiratiesessie.

Hoe gaat het verder?
Om een reële kans van slagen te hebben is het aan
te raden inspiratiesessies te organiseren binnen de
gehele organisatie, bijvoorbeeld binnen de diverse
teams. Om het inclusief denken nog meer te laten
indalen in de gemeentelijke organisatie, zou het goed
zijn om de inspiratiesessies op te nemen in het interne
opleidingsprogramma van de gemeente.

In de vorige hoofdstukken heb je al kunnen lezen
welke afdelingen binnen de gemeente je kunt
raadplegen om de inspiratiesessie goed in te
leiden en draagvlak te krijgen voor doelstelling van
deze inspiratiesessie. Je kunt hierbij denken aan
medewerkers van de communicatie, maar ook de
teammanagers, directie of het college van B&W! Het is
goed zoveel mogelijk mensen hierbij te betrekken.
Het blijkt dat de meeste ambtenaren toch over een
drempel heen moeten. De drempel bestaat met name
uit het onbekend zijn met beperkingen en het liever
willen mijden van confrontatie met het onderwerp.
Ook al reageerden ambtenaren vaak heel positief, bij
de vraag of ze mee wilden doen, werd de noodzaak
toch gebagatelliseerd of doorgeschoven naar collega
ambtenaren ‘die er veel meer mee te maken hebben’.
Eenmaal over de drempel blijkt juist dat ambtenaren
heel enthousiast zijn over de inspiratiesessie.

Een reactie van twee ambtenaren na afloop van de
eerste inspiratiesessie:
“Wij vonden de sessie erg leerzaam en hopen dat er
bij de publieke dienstverlening nog een vervolg aan
wordt gegeven. We zouden het fijn vinden als zo’n
zelfde sessie tijdens een van onze werkoverleggen
kon plaatsvinden. Wij denken dat onze collega’s daar
ook veel van kunnen leren.
Wij denken dat het een kans zou zijn voor de publieke
dienstverlening, maar ook voor de andere afdelingen
van de gemeente, om met een gastheer of gastvrouw
te werken. Deze gastheer/gastvrouw kan mensen met
een beperking opvangen, hun een stukje veiligheid
en zekerheid bieden en hun begeleiden in hun
bezigheden in, om en rond de gemeente.”

“Ik zie duidelijk mogelijkheden tot verbetering in mijn eigen werk, ik ga dat oppakken”

Evaluatie
Evalueren doe je eigenlijk al aan het einde van de sessie, maar schriftelijk navraag doen over de
beleving van de sessie en of de sessie aan de verwachtingen heeft voldaan, is aan te bevelen. Leer van
fouten, gebruik advies en verbeteringen om de sessie nog meer te optimaliseren. Laat je creativiteit
los in het ontwikkelen van opdrachten, er zijn geen vastgestelde regels hoe de sessie zou moeten
verlopen. Het is mooi maar onwaarschijnlijk dat je in zo’n twee uurtjes de mentaliteit en het gedrag
van mensen zou kunnen veranderen. Bewustwording is waar je naar wil streven. Even nadenken en/of
meedenken voordat de ambtenaar (en de co-trainer) handelt of reageert. Daarmee komen we verder
in het bereiken van een meer inclusieve samenleving!
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Hoe zorg je ervoor dat de inspiratiesessie
een vaste plek krijgt in (bijvoorbeeld) interne
opleidingsprogramma van de gemeente?
Zorg voor een waarderingsrapport: Welke cijfers
geven de deelnemers aan de onderdelen van de
inspiratiesessie? En wat bracht de sessie teweeg in
hun bewustwording?
Maak na de sessie of tijdens de voorbereiding een
ambtenaar eigenaar. En geef de eigenaar vervolgens
ook handvatten waarmee hij/zij in de organisatie
verder kan gaan met het bewustwordingsproces. Ga
desgewenst mee naar een introductiegesprek bij
de teammanager of directie om de voordelen toe te
lichten van een meer inclusieve organisatie.
Bij aanvang van dit project was merkbaar dat
ambtenaren het initiatief toejuichten, maar het vooral
voor andere collega’s waardevol vonden. M.a.w., zij
zagen voor zichzelf geen verandering in gedrag/
houding noodzakelijk. Zo zijn we op een hoger niveau
gaan insteken.
We zijn o.a. met teammanagers gaan praten en
hebben hen uitgelegd wat inclusief denken als
voordeel in het functioneren kan opleveren. Hierbij
kun je denken aan:
• Meer begrip voor mensen met een beperking.
• Meer inzicht in wat een beperking in dagelijks
functioneren en communiceren betekent.
• Door de inspiratiesessie, kunnen zij ook zelf
aangeven waar ambtenaren in de bejegening van
mensen met een beperking tegen aan lopen.
• Meer begrip terug krijgen van mensen met een
beperking en samen oplossingen bedenken over
verbeteringen in bejegening en communicatie.
• En uiteindelijk prettiger en meer aangepast
dienstverlening kunnen toepassen.
Uiteindelijke resultaat: Een win/win situatie voor
gemeente en burgers met een beperking.

tips
Tips voor duurzame inbedding van
inspiratiesessies:
Ga met leidinggevenden en managers
binnen de organisatie praten of organiseer
een inspiratiesessie met hen, zodat ze zelf
kunnen ervaren hoe een sessie verloopt en
welke onderwerpen hier voorbij komen.
Doel is om een goede basis leggen in de
organisatie naar meer inclusief denken.
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Handboek
Train de Trainer
De lokale coalitie voor inclusie ging in
opdracht van Gemeente Maastricht
ervaringsdeskundigen trainen, zodat zij
konden leren hun ervaringen in te zetten
om ambtenaren bewust te maken hoe
het is om te leven met een beperking.
De ervaringsdeskundigen gingen na hun
training zelf als co-trainer aan de slag met
medewerkers van verschillende diensten
van de stad Maastricht.
Om deze doelstelling te bereiken werd
een inspiratiesessie georganiseerd waarin
deelnemers (ambtenaren), professionele
trainers èn ervaringsdeskundige
co-trainers samen vragen en antwoorden
gingen geven om tot een betere en
adequate dienstverlening te komen.
Door middel van oefeningen werd de
bewustwording geprikkeld en het begin
van meer inclusief denken in gang gezet.
Het handboek omschrijft dit traject van
begin tot eind.
• Hoe je potentiële co-trainers werft en
selecteert, waar je rekening mee moet
houden als je een training organiseert
voor mensen met een beperking.
• Hoe je tot de thema’s komt voor de
inspiratiesessie.
• Hoe je opdrachten samenstelt.
• Hoe je de ambtenaren kunt
benaderen om deel te nemen aan de
inspiratiesessie.
• En tips om ervoor te zorgen dat je
inspiratiesessie goed verloopt.
Veel plezier gewenst!

