
wij werken aan een inclusieve samenleving
Een inclusieve samenleving is de stip op de horizon waar  
wij samen met onze participanten iedere dag naartoe  
werken. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen zien  
wij hierbij als een spannende én interessante katalysator.  

Want hoe onzeker de ontwikkelingen 
rondom de decentralisaties aan de  
ene kant zijn, zoveel kansen bieden 
ze aan de andere kant om ons doel te 
verwezenlijken. Met de Wmo en de 
Participatiewet verschuift het speel-
veld van zorg en welzijn naar een  
inclusieve samenleving. Om deze 
verschuiving goed te gebruiken en 
bewust te versterken zetten we ons in 
om visie en ondernemerschap binnen 
ons netwerk van participanten verder 
te ontwikkelen en te stimuleren. 

door het leggen van nieuwe verbindingen 
We leggen hiervoor actief nieuwe verbindingen met het 
bedrijfsleven, de gemeente en het onderwijs. Verbindingen 
waardoor onze participanten, hun medewerkers en de  
mensen met een beperking zich verder kunnen ontwikkelen.  

Onze participanten kunnen rekenen  
op nieuwe inzichten. We belichten  
aansprekende voorbeelden uit de  
praktijk van ons netwerk en organi-
seren bijeenkomsten met prikkelende  
sprekers en dwarse denkers. Op deze 
manier creëren we een plek – op 
locatie of digitaal – waar mensen elkaar 
ontmoeten. Kennis wordt gebracht en 
gehaald, initiatieven worden versterkt 
en projecten gaan vliegen. Wij vinden 
dat iedereen over dezelfde informatie 
moet beschikken en zorgen ervoor  
dat dit gebeurt. Zo kunnen onze  
participanten elkaar positief inzetten 
om hun doel te bereiken.

voor onze participanten. 
Onze kracht ligt besloten in onze participanten. Wij zijn  
met elkaar het netwerk. De Omslag zorgt ervoor dat kennis  
in het netwerk vrijkomt en gedeeld wordt. En omdat wij  
zelf geen aanbiedende partij zijn, zijn wij voor iedereen  
neutraal terrein. 

Dat neutrale terrein vinden we  
belangrijk. Wij zijn een veilige plek 
voor alle participanten die een rol  
hebben in het bouwen aan een  
inclusieve samenleving en begeleiden 
hen bij het leggen van duurzaam  
waardevolle verbindingen. Bijvoorbeeld  
met overheid, bedrijfsleven en het 
onderwijs. Bent u nog geen partici-
pant? We gaan ook graag voor uw 
organisatie op zoek naar nieuwe  
mogelijkheden, rendabele business 
modellen en samenwerkingsvormen 
met partners. Het belang van de  
mensen met een beperking staat  
hierbij uiteraard altijd voorop. 

zinvolle zaken
De Omslag werkt aan zinvolle 
zaken. Voor Amsterdammers met 
een beperking. Voor onze partici
panten. Voor en met mensen en 
bedrijven die willen bijdragen  
aan een inclusieve samenleving.  
Onze partici panten vormen ons 
netwerk. Zij zíjn zinvolle zaken.  
De kracht van dit netwerk verster

ken we actief. Met kennis en inzichten. Met ondernemerschap, 
nieuwe verbindingen en samenwerkingsvormen. Zo komen  
we iedere dag een stapje dichter bij ons doel. Zo maken we 
iedere dag met elkaar het verschil in de levens van mensen. 
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“Het is onze ambitie om alle 
Amsterdammers met een beperking 
onderdeel van de stad te laten zijn.”



“Omdat wij vinden dat 
deze mensen een zinvolle 
kans, plek en rol op de 
arbeidsmarkt verdienen.”

Netwerkbijeenkomsten  
van De Omslag zetten op 
zijn minst aan het denken. 
Bijvoorbeeld door beleid te 
toetsen, hiaten op te zoeken 
en gezamenlijk tot oplossingen 
te komen. Zeker in deze tijd 
wordt duidelijk dat het samen-
brengen van expertise van  
verschillende deelnemers 
belangrijk is. Nog betere 
afstemming en uitwisseling 
versterkt.

Op de Amsterdamse 
Participatiemarkt komen  
vraag en aanbod op het gebied 
van participatie, scholing en 
werk voor kwetsbare groepen 
samen. We spreken ook  
wel van de live versie van  
Jekuntmeer.nl. Interessant  
voor aanbieders om hun  
activiteiten te presenteren, 
voor bezoekers om zich te  
oriënteren en voor verwijzers 
en beleidsmedewerkers om 
zich te laten informeren over 
het diverse aanbod en de  
meest actuele ontwikkelingen 
in het sociale domein.

Met Jekuntmeer.nl als etalage 
en matchingsinstrument voor 
participatie kan iedereen  
het stedelijk aanbod van dag-
besteding en werk (beschut-, 
vrijwilligers- of begeleid) en 
het participatieaanbod in de 
wijken vinden. Jekuntmeer.nl  
koppelt informatie en data-
bases. Daarmee ondersteunen 
we de gemeentelijke Wmo 
verantwoordelijkheid, de  
aanbieders en verwijzers.  
En we doen het uiteraard  
allemaal voor de mensen  
die toe zijn aan een  
volgende stap!

“De Omslag netwerkt voor  
participatie. Hiermee brengen  
we waardevolle verbindingen  
tot stand en ontsluiten we 
belangrijke kennis voor zorg 
& welzijn, de gemeente, het 
bedrijfsleven en het onderwijs 
in Amsterdam.”


