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Ede voor iedereen
Een nieuwsbrief over inclusie 

Nummer 12, september 2020

De nieuwsbrief: een bron van inspiratie!
Met deze nieuwsbrief wil de gemeente Ede u inspireren en met u delen 
welke mooie initiatieven er al zijn om iedereen mee te laten doen. Wilt 
u zelf iets kwijt over dit thema? Laat het dan weten (kijk voor gegevens 
onderaan de nieuwsbrief). Samen met de gehele gemeenschap zorgt 
Ede voor een inclusieve samenleving.

 

Week van de Toegankelijkheid 5 t/m 9 oktober

Dit jaar is alles anders. Door corona vindt het leven veel meer thuis en online plaats; 
ook nu de maatregelen versoepeld zijn. We moeten ons nog steeds houden aan de 
regels van de anderhalvemetersamenleving. Gelukkig gaan veel activiteiten gewoon 
door, al dan niet online! En omdat online meedoen net zo belangrijk is als meedoen 
in de fysieke samenleving, kijkt de Week van de Toegankelijkheid dit jaar naar digitale 
toegankelijkheid. 

Ook in Ede doen we mee met de Week van de toegankelijkheid. U kunt bijvoorbeeld 
kijken naar een speciaal programma van Ede TV over inclusie op televisie of online. 

Programma Week van de Toegankelijkheid 5-9 oktober

Tot 6 oktober:  Fotowedstrijd Inclusie
5-11 oktober:  Programma Inclusie Ede TV. 

Elke dag om het uur op televisie 
(m.u.v. donderdagavond) en 
via de website www.xon.nu of 
Facebook (www.facebook.com/
xonnieuws)

5-9 oktober:  Online kennismaken met 
gebarentaal. Op Facebook (www.
facebook.com/GemeenteEde) en 
Instagram (@gemeenteede) van 
gemeente Ede

6 oktober:  Diversity Day
7 oktober:  16:00-18:00 uur: Inclusiecafé in 

Cultura, Ede (tolk NGT aanwezig) Kennismaken met gebarentaal.

http://www.xon.nu
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In het programma komen naast Moniek Niessen en Jan de 

Kluijver de volgende mensen aan het woord: 

• Monique Verboeket verzorgt met haar bedrijf DigiDuo 

ICT-trainingen voor mensen met een visuele beperking. 

Omdat ze zelf vanaf haar geboorte slechtziend is, geeft 

ze vanuit eigen ervaring instructie. In haar trainingen 

wordt naast de gewone cursusinhoud ook uitgebreid 

aandacht besteed aan de toegankelijkheidsopties. 

• Elbert Verhaaf is VN-ambassadeur van het verdrag 

Handicap en Koploper inclusie voor  gemeente Ede. 

Door een ongeluk in zijn jeugd heeft hij niet aangeboren 

hersenletsel (NAH) en epilepsie. Elbert werkt bij ACV in 

het groen en doet veel vrijwilligerswerk. Hij ondersteunt 

onder meer Onderling Sterk, de belangenvereniging 

voor mensen met een verstandelijke beperking. 

• Hikmat George Bali komt oorspronkelijk uit Aleppo in 

Syrië. Als bootvluchteling ging hij naar Griekenland. 

Achterin een vrachtwagen kwam hij aan in Nederland, 

waar hij in Ter Apel herenigd werd met zijn gezin. Ze 

leerden zo snel mogelijk Nederlands. Via Werkkracht 

deed hij een opleiding tot beveiliger, nu werkt hij voor 

Schippers Security als gediplomeerd beveiliger.

Inclusie op Ede TV

Speciaal voor de Week van de Toegankelijkheid maakt Ede TV een 
programma over inclusie. Mensen met verschillende achtergronden vertellen 
over hun doelen, over wat ze hebben bereikt en waar ze tegenaan lopen.

• Bauke Bakker zit in 6 gymnasium op het Marnixcollege 

in Ede. Hij zet zich samen met anderen in voor de 

LHBTI-gemeenschap op school.  

Samen zijn ze een GSA op hun school begonnen. 

Dat staat voor Gender and Sexuality Alliance: een 

verbond tussen allerlei seksuele oriëntaties, seksen, 

genderidentiteiten en genderexpressies.

Inclusiecafé

Inclusiecafé 7 oktober

Veel activiteiten in de week van de Toegankelijkheid zijn digitaal, maar bij 
het Inclusiecafé kunnen we elkaar wel live ontmoeten. U bent welkom op 7 
oktober van 16:00 tot 18:00 uur in Cultura, Ede. 

Het wordt een gezellige bijeenkomst met genoeg ruimte 

om elkaar te ontmoeten. Uiteraard houden we ons aan 

de coronamaatregelen. 

Er een presentatie door Matthijs Vertegaal over de 

Spelmakerij. Dat is een unieke dagbesteding voor 

mensen met autisme. Er worden de leukste bordspellen 

ontwikkeld, terwijl de deelnemers tegelijkertijd werken 

aan zichzelf en hun persoonlijke doelen. Ook wethouder 

Inclusie van gemeente Ede Lex Hoefsloot zal erbij zijn.

Er is een tolk NGT aanwezig. 

Opnames van het programma voor Ede TV.

https://www.gsanetwerk.nl/gender-en-seksuele-diversiteit/
https://www.gsanetwerk.nl/gender-en-seksuele-diversiteit/
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Gemeente Ede belooft meer inclusie en grotere diversiteit

Fotowedstrijd inclusie
Er gebeurt in gemeente Ede veel rond het thema inclusie: mensen die 
elkaar helpen, ondersteunen en inspireren. Ook worden er steeds meer 
plekken aangepast voor verschillende doelgroepen. Inclusie betekent dat 
iedereen mee kan doen. Wij zijn benieuwd hoe u inclusie in Ede ziet. Wat 
zijn goede voorbeelden in onze gemeente? 

Doet u mee aan onze fotowedstijd? Stuur ons uw foto met als thema: 
Ziet u inclusie in Ede?

Alle foto’s worden getoond tijdens het Inclusiecafé en de winnaar krijgt een mooie 

prijs.  Stuur uw foto voor 6 oktober naar koplopersede@gmail.com. 

Wethouder Hester Veltman (personeel & organisatie) ondertekende in augustus 
namens gemeente Ede het Charter Diversiteit.  Dat is een verklaring waarmee ze 
aangeeft dat gemeente Ede haar best gaat doen om zich in te zetten voor méér 
inclusie en grotere diversiteit op de werkvloer.

De gemeente wil als werkgever een afspiegeling zijn van 

de samenleving en gelijke kansen bevorderen. Veltman: 

“We hebben het Charter ondertekend omdat we willen 

dat mensen met allerlei achtergronden zich thuis voelen 

bij de gemeente. Als werkgever streven we dan ook naar 

een diverse samenstelling van ons personeelsbestand. 

Verschillende zienswijzen, achtergronden en inzichten 

kunnen de denkkracht van de gemeente vergroten.”

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid zijn er binnen 

de gemeente allerlei activiteiten rond Diversity Day op 

6 oktober.

Wat is een Charter Diversiteit?
Het Charter Diversiteit richt zich op werkgevers en is 

onderdeel van een Europees netwerk van Charters in 

24 landen. Het Charter is in 2004 opgericht door een 

aantal werkgevers van grote bedrijven in Frankrijk, 

nu is het een beweging waarbij meer dan 10.000 

ondernemingen en maatschappelijke organisaties zijn 

betrokken.

mailto:koplopersede@gmail.com
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Zilver voor Ede

Deze zomer kwam Elly Lust naar Ede om voor het televisieprogramma Nu we er toch 
zijn op zoek te gaan naar verhalen vanuit de LHBT-gemeenschap. LHBT staat voor 
lesbisch, homo, bi en transgender. 

Elly Lust testte hoe gastvrij gemeente Ede is en hoe 

solidair de Edese inwoners zijn met de LHBTQ+-

gemeenschap. Willen Edenaren bijvoorbeeld een 

regenboogvlag ophangen? Kennen ze iemand in de wijk 

die bijvoorbeeld homoseksueel of transgender is? 

Wimpel
Aan het eind van het televisieprogramma deelde ze 

een wimpel uit aan burgemeester René Verhulst. Ze 

complimenteerde hem ook met zijn beslissing voor 

het hijsen van de regenboogvlag op Coming out-day. 

De wimpel die ze uitdeelde aan Ede was zilver, als 

aanmoediging. Er zijn stapjes te zetten, maar het was 

niet slecht. De burgmeester beloofde voor goud te gaan. 

Terugkijken kan hier:  

www.bnnvara.nl/nuweertochzijnpride 

Oogcafé Ede: lekker op het terras.

Het was een prima opkomst bij het Oogcafé Ede op 26 juli. Er was voldoende 
ruimte om afstand te houden. Koffie en thee met koek en taart, een 
wandeling door de grote tuin in kleine groepjes en een nadere kennismaking.

Geel bleven achter met een heel tevreden gevoel. Tot de 

volgende keer en nieuwe gasten zijn altijd welkom! 

Info en aanmelden via Yvonne van Geel, tel: 0318-650102, 

e-mail: yvonnevangeel@gmail.com. 

Burgemeester René Verhulst kreeg een wimpel van Elly 
Lust.

Oogcafé

Acht mensen met een visuele beperking en vier 

begeleiders meldden zich aan de poort van Villa Lutea. 

Gelukkig reed de Valleihopper weer, want zo kon 

iedereen komen. Het Oogcafé Ede is een jong initiatief, 

maar er zijn plannen genoeg. Op dit moment gaat de 

aandacht uit naar het zoeken naar een goede locatie voor 

het volgende oogcafé, maar misschien is Cultura in de 

Stadspoort weer beschikbaar.

Plannen
Iedereen was blij om elkaar weer te zien en er werden 

al snel nieuwe plannen gemaakt. Fietsen per tandem of 

duofiets, iets met eten, maken of koken en een dubbele 

bijeenkomst met IVN Lunteren om samen vogels te leren 

kennen en ze aan hun geluid te herkennen.

Rond 18.00 uur kwamen de Valleihoppers hun gasten 

weer halen en werden er al afspraken gemaakt voor 

een volgende keer. Initiatiefnemers Rob en Yvonne van 

http://www.bnnvara.nl/nuweertochzijnpride
mailto:yvonnevangeel@gmail.com
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Aandacht voor mensen met een beperking in 
protocollen 1,5 meter

Er zijn de afgelopen tijd door verschillende organisaties en branches 
protocollen gemaakt rond het houden van anderhalve meter afstand. 
Daarin wordt niet altijd vanzelfsprekend rekening gehouden met 
mensen met een beperking. Ieder(in), het netwerk voor mensen 
met een beperking of chronische ziekte, heeft meegedacht met een 
aantal protocollen waarbij daar wél rekening mee wordt gehouden!

• Organisaties in de dagrecreatie (zoals pretparken 

en dierentuinen) hebben een inclusieparagraaf in 

hun protocol opgenomen. Dat deden ze samen 

met ervaringsdeskundigen, Ieder(in) en andere 

betrokkenen.  

• Reisorganisaties die reizen aanbieden met 

zorg en ondersteuning hebben samen met 

ANVR, VGN, Ieder(in) en andere organisaties 

een protocol gemaakt. Hiermee kunnen 

mensen met een beperking die intensieve 

ondersteuning nodig hebben wél met vakantie. De 

anderhalvemetermaatregelen kunnen voor hen en 

hun begeleiders/verzorgers niet van toepassing 

zijn. Maar het protocol houdt wel rekening met de 

richtlijnen van het RIVM en werd dan ook door het 

RIVM goedgekeurd. 

• De Vereniging Nederlandse Gemeenten 

(VNG) geeft gemeenten uitleg over hoe de 

anderhalvemeterregels toegepast kunnen worden 

in de openbare ruimte. Daarbij wordt nadrukkelijk 

rekening gehouden met mensen met een 

beperking. Ieder(in) heeft ook aan deze handreiking 

bijgedragen. 

Brief toegankelijkheid aan fracties

De fractieleden van de gemeenteraad in Ede ontvingen een brief met de vraag of ze toegankelijkheid 
voor mensen met een beperking in het oog willen houden. Dat kunnen ze doen door toegankelijkheid 
op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s voor de verkiezingen van maart volgend jaar. 

Het uitgangspunt hierbij is het VN-verdrag Handicap. 

Daarbij gaat het bijvoorbeeld over fysieke, maar ook 

digitale en sociale en financiële toegankelijkheid. De 

vraag is ook om mensen om wie het gaat te betrekken 

(ervaringsdeskundigen), zo kan een echte inclusieve 

samenleving worden gemaakt waar iedereen mee kan 

doen. 

De brief werd verstuurd door VN-ambassadeurs voor de 

rechten van mensen met een beperking en Koplopers 

inclusie van de gemeente Ede Ellen van Galen, Els 

Holland en Yvonne van Geel. 
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Online tips

• Op de website van de Week van de Toegankelijkheid 

vindt u veel informatie over de week en kunt u zich 

aanmelden voor het online openingsfestival:  

www.weekvandetoegankelijkheid.nl.

Colofon
Uitgave: gemeente Ede 

Redactie: gemeente Ede en Koploper Yvonne van Geel

Vormgeving: gemeente Ede

• Er staan sinds kort gebarentaalfilmpjes in het gratis 

online gebarenwoordenboek van woorden die te 

maken hebben met digitale toegankelijkheid:  

https://ow.gebarencentrum.nl/

Aanmelden/afmelden/doorsturen in uw 
netwerk
Aanmelden en afmelden voor deze nieuwsbrief kan via info@ede.nl.

 

Denkt u dat de nieuwsbrief interessant is voor anderen? Stuur hem dan vooral 

door. Heeft u een bijdrage aan de nieuwsbrief? Stuur uw idee of bijdrage dan 

naar info@ede.nl.

http://www.weekvandetoegankelijkheid.nl
https://ow.gebarencentrum.nl/
mailto:?subject=
mailto:info%40ede.nl?subject=
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