Startopdrachten binnen de opgave Lokale inclusieagenda
De eerste twaalf maanden van het tweejarig traineeprogramma ga je aan de slag in de opgave Lokale
inclusieagenda.
Elke gemeente is verplicht om een Lokale Inclusie Agenda te maken: een actieplan dat weergeeft hoe
de gemeente de algemene toegankelijkheid stapsgewijs verwezenlijkt. Bewustwording, ontmoeting en
toegankelijkheid zijn de voorwaarden om te komen tot een inclusieve samenleving.
De gemeente Den Helder heeft al stappen gezet als het gaat om inclusie, maar deze nog
onvoldoende verbonden aan een Lokale Inclusie Agenda.
Binnen deze opgave liggen er twee uitdagende opdrachten gericht op de ontwikkeling van een
inclusieve samenleving.
1. Verbetering van toegankelijkheid
In deze opdracht breng je in beeld wat de gemeente en andere organisaties binnen Den Helder doen
om de fysieke toegankelijkheid van de openbare ruimte en voorzieningen te verbeteren. Je geeft vorm
en inhoud aan dit deel de Lokale Inclusie Agenda van de gemeente Den Helder voor de jaren 20212023. Je maakt daarbij ook een voorstel voor het management om de uitvoering van de inclusie
agenda te borgen in jaarplannen en werkprocessen.
Deze opdracht voer je uit binnen het opgaveteam Lokale inclusieagenda, waar adviseurs vanuit de
teams Openbare Ruimte, Wijkbeheer, Zorg en Omgeving samenwerken.
Het betreft een opdracht waarin op het snijvlak van bedrijfsvoering en beleidsontwikkeling.
2. Woonvormen die bijdragen aan een inclusieve samenleving
Den Helder telt diverse instellingen voor begeleid wonen. Je moet daarbij denken aan voorzieningen
als residentiële instellingen voor jongeren, verpleeghuizen en intramurale voorzieningen voor
Beschermd en Begeleid wonen. Denkend van exclusie naar inclusie ligt er in de woonwijken een
opgave.
In deze opdracht geef je een strategisch advies op de woonzorgopgave in de wijk: over begeleid
wonen, maar ook over nieuw (samen)woonvormen voor ouderen, ggz-problematiek en jongeren met
zorg en ondersteuningsbehoeften. Wat is de draagkracht en draaglast van de buurten op dit moment
en wat moeten we doen om tot een goede spreiding van (ondersteunende) voorzieningen te komen.
Deze opdracht voer je uit binnen het projectteam Woonzorgvisie, waar adviseurs vanuit de teams
Omgeving, Jeugd, Zorg en Openbare orde en Veiligheid samenwerken.
Je ontwikkelt in deze opdracht jouw adviesvaardigheden op het gebied van strategie en beleid.

