
“Het begint met ambitie!” 
Kort verslag van de PvdA-bijeenkomst op 23 mei over verbetering van de  

toegankelijkheid voor mensen met een beperking in Drenthe 

De bijeenkomst in een notendop 

De PvdA in Drenthe wil een zo snel mogelijke verbetering van de mogelijkheden van mensen met een 
beperking om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Otwin van Dijk en Bert Hassink vertellen 
over hoe dat te bereiken is. Samen met andere aanwezigen bedenken zij concrete voorstellen, waar 
de komende jaren aan gewerkt kan worden door gemeenten en provincie. 
 

Links: Otwin van Dijk, rechts: Bert Hassink 

Het betoog van Otwin van Dijk in kort bestek 
1. Otwin begint met een compliment voor de doelstelling van de PvdA dat Drenthe binnen 3 jaar de 

meest toegankelijke provincie van Nederland is. “Het begint met ambitie!” Bovendien is PvdA 
Drenthe de eerste, die de verbetering van de toegankelijkheid op provinciale schaal aan de orde 
stelt. 

2. Je kunt veel doen, maar ga vooral praten met de mensen met een handicap. En stel je open voor 
deze mensen, die mee willen denken. Betrek daar ook de WMO-raad en plaatselijke gehandicap-
tenraad bij. 

3. Als je als ondernemer een beetje slim bent, zorg je voor een toegankelijke onderneming, want je 
hebt er baat bij. 15% van de bevolking heeft een beperking. Een ondernemer kan niet alleen klan-



ten werven onder deze groep; vaak komen er mensen zonder beperking met hen mee – veelal als 
begeleider – waar de ondernemer ook zaken mee kan doen. 

4. Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking gaat over veel meer dan toegan-
kelijkheid; het is een burgerrechtenverdrag, gericht op gelijke rechten voor mensen zonder en 
mensen met een beperking.  

5. De eerste noodzakelijke stap voor verbetering is bewustwording van de belemmeringen die men-
sen met een beperking in het dagelijks leven ervaren. Bewustwording zowel van de samenleving 
als van de mensen met een beperking.  
Dat zit ons als samenleving niet echt in de genen. Heel lang sloten we mensen met een beperking 
op in een instelling. In de vorige eeuw werd de deur open gezet naar de samenleving, maar aan-
vankelijk woonden deze mensen nog apart. Voorbeeld: Het Dorp, waarvoor Mies Bouwman des-
tijds het geld voor bij elkaar kreeg.  

6. Belangrijk is dat bij de parlementaire behandeling van het VN-verdrag een amendement van 
PvdA, CU en GL is aangenomen, waarbij toegankelijkheid nu wettelijk de norm is geworden en 
ontoegankelijkheid de uitzondering. Een aangenomen amendement van SGP en D66 zorgt er 
voor, dat de gemeenten in hun plannen voor de Participatiewet, Jeugdwet en WMO op moeten 
nemen, hoe zij willen werken aan de uitvoering van het VN-verdrag. Er ligt dus een verplichting tot 
uitvoering bij de gemeente.  

Het betoog van Bert Hassink in kort bestek 
7. Het begrip toegankelijkheid moet veel breder worden opgevat dan dat rolstoelers ergens in of door 

kunnen. Het gaat ook om mensen met slecht zicht of gehoor, mensen met een beperking waar 
aan de buitenkant niet of minder goed zichtbaar is dat ze gehandicapt zijn. 

8. Openbaar vervoer is belangrijk; zorg dat die blijft bestaan. Zie er op toe dat de verschillende op-
lossingen in het openbaar vervoer over de gemeente- en provinciegrens heen op elkaar zijn afge-
stemd. 

9. Denk ook aan passend onderwijs binnen een redelijke reisafstand. 
10. Benoem als gemeente een Ambassadeur, die op het gebied van toegankelijkheid het gezicht van 

de gemeente is. 
11. Zorg dat je met de betrokkenen altijd in gesprek gaat over de toegankelijkheid of het toegankelij-

ker maken, dan wel over het verminderen van de belemmeringen. 
12. Toegankelijkheid is mooi, ‘uitgankelijkheid’ ook; dat wordt soms vergeten. 
13. Let bij het communiceren op de mogelijkheden van de mensen met een beperking. 
14. Maatwerk is essentieel; het pgb moet dan ook bereikbaar blijven voor de mensen. 
15. Tot slot: raadsleden hebben veel meer bevoegdheden dan jullie denken. Gebruik die dan ook. 

Jeroen Veltheer (foto) over VN-Panels 
In artikel 4 lid 3 van het VN-verdrag staat dat de lidstaten overleg moeten 
plegen met de mensen met een beperking in geval van ontwikkeling en 
uitvoering van wetgeving en beleid. In Tynaarlo is daartoe als experiment 
voor anderhalf jaar een VN-Panel ingesteld, bestaande uit mensen met 
een beperking. Bel voor meer informatie 06 218 782 97 of mail naar vnpa-
nels@coalitievoorinclusie.nl.  

Na de pauze  
De aanwezigen delen zich op in 2 groepen, waarin nader uitgediept is hoe te werk gegaan kan wor-
den om belemmeringen zo veel mogelijk weg te nemen. 

Op onderstaande foto’s v.l.n.r: Gerrit Hidding (met wie het vorig jaar allemaal begon), gespreksleider 
Ruud Fokkens, Albert Huizing en Statenlid Ralph du Long. 

mailto:vnpanels@coalitievoorinclusie.nl


Aanvullende actiepunten groep Otwin 

• De Drentse gemeenten en de provincie werken samen om in de app ‘Ongehinderd’ gegevens op te 
laten nemen van heel Drenthe. Samen zorgen zij er voor dat de gegevens snel aangeleverd wor-
den en regelmatig worden aangepast aan veranderingen. 
Verder zorgen zij er voor de app links bevat naar relevante, lokale of regionale websites. 

• De Drentse gemeenten en de provincie zorgen er voor dat hun websites binnen 3 jaar toegankelijk 
zijn voor mensen een beperkingen. In de subsidievoorwaarden voor instellingen die door provincie 
en gemeenten worden gesubsidieerd, wordt vastgelegd, dat de websites van deze instellingen 
eveneens binnen 3 jaar volledig toegankelijk gemaakt moeten zijn. 

• Provincie en gemeenten stellen testteams samen, die de overheidsinformatie test op toegankelijk-
heid en begrijpelijkheid. 

• Naar analogie van de Vrouwen Advies Commissie stellen provincie en gemeenten TAC’s in, Toe-
gankelijkheid Advies Commissies. 

• Provincie en gemeenten toetsen bij aanleg en/of (ver)bouw en/of onderhoud nadrukkelijk op toe-
gankelijkheid. Zoals zorgen voor brede fietspaden. 

• Er wordt in Drenthe een jaarlijks terugkerende Dag van de Toegankelijkheid uitgeroepen. Op deze 
dag verplaatsen bestuurders en raads- en statenleden zich in de situatie van mensen met een be-
perking en gaan na, of zij daarbij belemmeringen tegen komen. 

• Goede initiatieven worden in het zonnetje gezet en geprezen. 

• De hogeschool in Drenthe wordt gevraagd mee te werken aan een proef om domotica beter aan te 
laten sluiten bij de mensen met een beperking. 

• Lokaal sportbeleid aanpassen om mogelijkheden te scheppen voor mensen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking 

• Zorgen voor voldoende woningen, die geschikt zijn voor mensen met een beperking. 

• Bij de concessieverlening voor het openbaar vervoer moeten voorwaarden worden gesteld voor 
goede vervoermogelijkheden voor mensen met een beperking. 

• In plaats van afzonderlijke invalidentoiletten (een deel van) de gewone toiletten zo ruim bemeten en 
van hulpmiddelen voorzien, dat ook mensen met een beperking er gebruik van kunnen maken 



Aanvullende opmerkingen afkomstig uit de groep Bert. 

• Bestaande regelgeving is een belemmering (tegenstrijdigheid) 

• Bij ieder bouwplan moet een toegankelijkheidstoets worden overgelegd. Wanneer bij het ontwerp 
van een plan deze toets al plaatsheeft zijn de uitvoeringskosten aanzienlijk lager. 

• Aanpassen van overheidsgebouwen. Wanneer de toegankelijkheid niet kan worden verbeterd komt 
een overheidsvertegenwoordiger naar de burger toe. 

• Toegankelijkheid gaat verder dan het treffen van fysieke maatregelen. Het gaat ook om toeganke-
lijkheid tot werk, onderwijs enz. Bovendien moet er voldoende aandacht zijn voor de belemmerin-
gen die mensen met een verstandelijke beperking of met een psychische aandoening ervaren. 

• Enquêtes kennen vaak een extreem hoge score wat de tevredenheid betreft. Dat komt vooral door 
de vraagsteling. Daarom enquêtevragen(mede) laten formuleren met behulp van belanghebbenden 
en niet alleen door het onderzoeksbureau 

Aandachtspunten uit het laatste, plenaire deel van de bijeenkomst: 

• Belangrijkste opdracht: bewustwording dat er 
iets gedaan moet worden 

• Provincie gaat naast de gemeenten staan 

• Een jaarlijkse Drentse Dag van de Toeganke-
lijkheid 

• Een speciaal ontwikkeld spel spelen over het 
VN-verdrag met valide en minder valide men-
sen  

• Steun de beweging van onderop, vanuit de 
inwoners van dorpen en steden 

• Deze problematiek is een ‘dankbaar’ onderwerp voor de raad: stel bijv. raadsvragen, dan komt de 
omslag op gang.        


