
Wat betekent het om Inclusief te worden als vereniging? 
Muziek maken of dansen bereikbaar maken voor mensen met een (verstandelijke) 
beperking. In een gewone muziekvereniging waardoor ze ook kunnen meegenieten van de 
bingo-avond, het inhalen van de avondvierdaagse, meedoen aan het jaarlijkse 
donateurconcert of gewoon..……meedoen. Dat was het idee waarbij ik aan tafel kwam bij 
Stichting Philadelphia Zorg. Zij zagen direct de potentie in dit plan en omarmden het en 
gingen het ondersteunen…..de start van Phila Slag&Vlag. Het eerste project was een 
geweldig succes vooral door het enthousiasme van het eerste team van mensen dat in 
projectvorm de eerste Phila Slag en Phila Vlag opzette onder leiding van projectleider Jelle 
Roeper. Het succes zat in het simpele gegeven dat het hele team erin geloofde dat het zou 
lukken. De beloning was het plezier in de ogen van de deelnemers, de dankbaarheid van hun 
ouders, broers, zussen, de enorme positieve impact die het heeft op de deelnemer waar 
geen methode tegenop kan en de staande ovaties die de groepen kregen van het publiek op 
de kampioenschappen van CGN (doelgroep van de KNMO)! Voor iedereen die erbij was zo’n 
3.000 mensen,  een onvergetelijke ervaring. 
 
Dit was de start van een grootser traject met de ambitie om de Nederlandse muziek- en 
dansvereniging inclusief te maken. Niet een aparte vereniging maar mensen met een 
(verstandelijke) beperking onderdeel te laten zijn van de vereniging. Dit kan in de reguliere 
onderdelen maar ook als groep binnen de vereniging. Hierdoor zijn ze betrokken bij het 
verenigingsleven, de donateurconcerten, het binnenhalen van de avondvierdaagse, de 
feestavond….ze zijn welkom en toch kunnen ze op hun repetitie zichzelf zijn zonder dat ze 
moeten opboksen tegen de normen die we stellen in de showband, slagwerkgroep, 
Majorette/Twirlgroep, color guard of harmonieorkest. Met respect voor elkaar muziek 
maken of dansen (eventueel met een baton of vlag ). 
 
Dit project is omarmd door het Fonds CultuurParticipatie via Handicap.nl. Samen met 
Stichting Philadelphia Zorg, CGN en de KNMO hebben we onder de naam Music Unlimited 
het project Phila Slag&Vlag kunnen uitbreiden waardoor we nog meer verenigingen kunnen 
helpen om inclusief te worden. Inmiddels zijn er 15 verenigingen gestart en is er een aantal 
met de voorbereidingen bezig dus het begin is er! Nu willen de volgende stap maken en dat 
is we Nederland klaar gaan maken voor de boodschap: De Inclusieve vereniging wordt de 
norm! 
 
Wat het betekent om jouw vereniging inclusief te maken? Dat gaan we inclusieve 
verenigingen zelf laten vertellen op het SMP Congres (doelgroep van de KNMO). We roepen 
alle verenigingen in Nederland op die meer willen weten over het worden van een Inclusieve 
Vereniging te komen naar de speciale sessie genaamd ‘De Inclusieve Vereniging’ op het 
eerder genoemde congres. Het maakt niet uit vanuit welke sector of doelgroep je afkomstig 
bent want het is de muziek en dans die verbindt, niet wat voor vereniging je bent (harmonie, 
fanfare, drumband etc). Dus meld je vandaag nog aan voor dit congres waar overigens nog 
veel meer interessante onderwerpen worden aangeboden. Jelle en ik kijken er naar uit om 
kennis met jullie te maken! 
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