Juryrapport Hardenberg
Als het om inclusie gaat, wil deze gemeente veel en er gebeurt ook veel. Daarbij wordt
durf getoond, in Hardenberg deinst men er niet voor terug om tegendraads te denken, de
regels aan de kant te schuiven.
Daarbij wordt veel creativiteit aan de dag gelegd. Dat zie je onder andere terug in vele
kleinere proefprojecten. Zoals het project rond inclusief wonen in een samenwerking met
inwoners, een wooncorporatie en de gemeente. Grote doelstellingen worden klein
gemaakt, waardoor er zicht ontstaat op uitwegen en oplossingen. Onoverkomelijke
vraagstukken lijken plotseling minder groot.
Bijvoorbeeld als het gaat om geldstromen. Deze gemeente maakt werk van het
ontschotten van financieringen. Daar is lef voor nodig! Geen apart potje voor allerlei
deeltaken; dat is inclusief denken!
De gemeente Hardenberg zelf gaat voorop in deze aanpak en pakt een voorbeeldrol als
werkgever. Bij de gemeente op elke afdeling een beleidsmedewerker specifiek actief met
inclusie.
Inclusie heeft dus echt prioriteit in Hardenberg. Het is geen bijzaak.
De 'gewoon doen-houding' wordt zeer gewaardeerd door de jury. Er is sprake van een
gezamenlijke doelstelling. Bijvoorbeeld in het onderwijs: Hoe kunnen alle kinderen samen
leren op een reguliere school, waar ieder kind zijn of haar specifieke talenten kan ontplooien?
Ongeacht culturele achtergrond, inkomen, talenten of beperkingen.
In Hardenberg is 'talent' van mensen het uitgangspunt, niet een eventuele beperking. Dit
leidt onder andere tot goede samenwerking werkgevers, waardoor mensen met een
beperking vanuit dagbesteding concrete kansen krijgen om door te stromen naar betaald
werk.
De jury is ronduit onder de indruk van het feit dat in Hardenberg maar liefst 40 procent
van de woningen geschikt is voor levensloop bestendig wonen.
Het verdiepende onderzoek bij de vijf genomineerde gemeenten wees tenslotte uit dat
Hardenberg ook het hoogst scoorde op fysieke toegankelijkheid. Steekproeven bij een
flink aantal openbare gebouwen en winkels gaven goede resultaten te zien. Verder bleek
ook de website van Hardenberg het meest toegankelijk.
De jury vond eigenlijk maar één opvallend minpunt. Dit heeft betrekking op vrije tijd. In
de gemeente zijn nog weinig mogelijkheden voor inclusief sporten en dat is een gemiste
kans. Daar valt overigens snel wat aan te doen...
Het oordeel van de jury was kortom eensluidend: Hardenberg verdient het in alle
opzichten om de komende twee jaar de titel Meest Toegankelijke Gemeente te dragen.

