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‘Iedereen doet mee, de Inclusieve samenleving’ 

De Fryske Marren heeft als doel een inclusieve gemeente te zijn, een 
gemeente waarin iedereen mee kan doen, erbij hoort en zich welkom voelt, 
met eigen mogelijkheden. En ongeacht herkomst, huidskleur, beperking, 
gender, seksuele voorkeur, religie en levensbeschouwing, levenssituatie of 
leeftijd.  

Het VN verdrag voor mensen met een handicap stelt dat gelijkwaardig mee 
kunnen doen mogelijk moet zijn voor iedereen in de samenleving. De 
bedoeling van De Fryske Marren is, om aansluitend bij dit VN verdrag, een 
Actieplan Inclusie te maken. Dit door samen met ervaringsdeskundige 
inwoners, organisaties en bedrijven in gesprek te zijn over wat het betekent 
om Mee te kunnen doen met de mogelijkheden die je hebt, wat is er voor 
nodig, en hoe kan De Fryske Marren een Inclusieve samenleving zijn? 

De uitkomsten van de gesprekken met inwoners zijn het vertrekpunt van het 
Actieplan Inclusie, een actieplan waarin duidelijk wordt wat er nodig is om 
een inclusieve samenleving te zijn, wat we samen te doen hebben om dit te 
realiseren. Dit actieplan wordt in het voorjaar van 2021 aan de gemeenteraad 
aangeboden.  

Wilt u ook met ons in gesprek over inclusie, mail of bel ons, dan maken we 
graag een afspraak met u. 
 

• Animatiefilmpje VN verdrag Inclusie  
https://youtu.be/3Byz_Fk8aLo  

• Over het VN verdrag 
https://nietsoveronszonderons.nl/over-vn-verdrag/ 

 

Op weg naar een samenleving  

waarin iedereen kan meedoen 

 

 

We vinden het fijn als deze 

nieuwsbrief verder wordt 

gedeeld 

 

Wil je meepraten over 

Inclusie? Bel of mail ons 

 
• Hammie Bosma 

h.bosma@defryskemarren.nl 

06-53215730 

 

• Mieke van Heeringen 

m.vanheeringen@defryskemarren.nl 

06-10181247 

 

Samen met de klankbordgroep Inclusie 
werken we aan plannen en ideeen, zij 
ondersteunen bij het plannen maken 
en het uitzetten van de route. 
Deelnemers aan de klankbordgroep 
zijn o.a. lid van 
 
Stichting Leergeld Zuidwest Friesland  
www.leergeldzwf.nl 06-49888153  
Stichting Present De Fryske Marren 
www.presentdfm.nl 06-15487120 
Adviesraad Sociaal Domein 
www.adviesraadsociaaldomein-
defryskemarren.frl 06-45682473 
Fryske Marren Vitaal 
www.fryskemarrenvitaal.frl 
DFM Centraal 
www.dfmcentraal.nl 

 

Inclusie gaat over Meedoen, en 

de aandacht die we met elkaar 

hiervoor hebben. 

 
Werken aan een samenleving waarin 
iedereen kan meedoen doen we graag  
samen met inwoners en 
organisaties.  
 
Om de ontwikkelingen en vorderingen 
op het gebied van inclusie met 
belangstellenden te delen, delen we 
met enige regelmaat een nieuwsbrief.   

 
 

 

 

‘Een inclusieve samenleving begint bij jezelf. En 
waar kun je beter werken aan een inclusieve 

samenleving dan in je eigen woonplaats?’ 

https://youtu.be/3Byz_Fk8aLo
https://nietsoveronszonderons.nl/over-vn-verdrag/
mailto:h.bosma@defryskemarren.nl
mailto:m.vanheeringen@defryskemarren.nl
http://www.leergeldzwf.nl/
http://www.presentdfm.nl/
http://www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl/
http://www.adviesraadsociaaldomein-defryskemarren.frl/
http://www.fryskemarrenvitaal.frl/


 

Campagne: “Gezondheid is 
ook Taal” 

Een toegankelijke praktijk 
voor iedereen in De Fryske 

Marren, doe jij mee? 
 

https://youtu.be/Vr42mUyOxFI 
 

Via deze link kunt u aanmelden 
voor het Digi-Taalhuis 
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De Fryske Marren als Regenbooggemeente  

Meedoen in De Fryske Marren  
Bij alle gesprekken over Meedoen en wat daarvoor nodig is komen we mooie 
initiatieven tegen. Enkele voorbeelden ervan leest u hier. 

 

In het kader van Coming Out day en Inclusie hebben wethouder Irona 
Groeneveld en inwoner Ypie Kroes op 9 oktober de regenboogvlag bij 
Herema State gehesen. Een vlag als symbool dat iedereen meetelt en 
dat verschillen tussen mensen van waarde zijn. 
En bij de bibliotheek in Joure werd door Betty Wiersma het 
prentenboek Kening en kening voorgelezen en gefilmd (geschreven 
door Linda de Haan & Stern Nijland).  

Wereldwijd is 10 december al 70 jaar de dag van de mensenrechten. 
Door wethouder Irona Groeneveld werd op 10 december de vlag voor de 
mensenrechten gehesen. Een vlag als symbool van gelijkwaardigheid van 
ieder mens.  
De vlag is een nieuw Nederlands initiatief en laat zien dat men ook in De 
Fryske Marren mensenrechten wil respecteren en ondersteunen. 
Meedoen zoals je bent is een van de belangrijke mensenrechten. 

 

 

 

10 december, de dag van de mensenrechten 

 

 

Niemand buitenspel! 
Sporten is gezond, draagt bij aan sociale contacten en verbindt mensen. Voor 
mensen die beperkingen ervaren is het mogelijk om aan te sluiten bij 
aangepast sporten. Er zijn diverse organisaties voor aangepast sporten in De 
Fryske Marren.  
Zo is bij VV Balk voetbal mogelijk voor iedereen, van A tot en met G teams.  

Filmpje G voetbal Balk 
https://youtu.be/fJM1kGFcKkg  

 

 

 Bij Bosshardt Joure! 
De Huiskamer in de buurt is voor en door inwoners van Joure. Iedereen is van harte 
welkom voor een kop koffie/thee, een luisterend oor, gezellig praatje, spel, creatieve 
activiteiten en af en toe een maaltijd, gekookt door cliënten van Talant.  
Iedere gast en vrijwilliger heeft zijn/haar eigen reden om naar ons toe te komen: om 
mensen te ontmoeten, de Nederlandse taal (beter) te leren, met elkaar te breien/haken, 
werkervaring op te doen, structuur te hebben in zijn/haar leven.  
Ieder kan bij de Huiskamer meedoen en eigen mogelijkheden en talenten ontdekken en 
ontwikkelen. Iedereen is van harte welkom.  
 
Informatie op Facebookpagina https://www.facebook.com/BijBosshardtJoure/ 

 

 

 

 
 

Filmpje van het voorlezen Kening & kening 
https://player.vimeo.com/external/467083831.hd.mp4?s=e9c02cc21647872723f7cc322c08758d98bd14e8&profile_id=174 
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