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De Werkgroep Toegankelijk Groningen is een netwerk van en 
voor ‘mensen met een handicap’ in de Gemeente Groningen: 
Handicap-breed en sociaal!
Onze ‘bloedgroepen’ zijn:
• burgers met een fysieke handicap en meestal ook mobiliteits-

gedoe
• blinden en slechtzienden
• de gemeenschap van doven en slechthorenden
• mensen met een verstandelijke beperking
• burgers met een psychische handicap
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De Werkgroep Toegankelijk Groningen



Iedereen met ‘kan niet schelen welke afstand tot de 
mainstream-maatschappij’ die binnen de handicap-criteria valt, 
hoort erbij.

Criteria zijn in normaal Nederlands:
1. Het gaat niet over.
2. Je hebt er elke dag last van.
3. Het betreft meerdere leefterreinen: geen ontkomen aan.
4. Het levert voortdurend participatie-problemen op.

Handicap ‘criteria’ 



• Experts in het overleven van onmogelijke omstandigheden:
als ‘even’ niks meer vanzelf gaat.

• Net als iedereen willen we allemaal wat anders:
een handicap is geen identiteit.

Ervaringsdeskundigen



Samenwerken als basis

• Werkgroep als verbindende schakel en netwerk
• gebruik elkaars ervaring en kwaliteiten
• Samen sta je sterker

• bondgenoten mobiliseren
als je even verder nadenkt dan je eigenbelang smal is

• Werkwijze
constructieve samenwerking in uitvoerend werk



Doel en koers

Doel is het handen en voeten geven aan VN-verdrag ‘Handicap’
• Wonen: aanpassingen in en om je huis tot acceptatie buurt
• Opleidingen en onderwijs
• Openbare ruimte en de toegankelijkheid van voorzieningen
• Sport en recreatie
• Cultuur, toerisme, festivals en evenementen
• De digitale snelweg
Benut onze creativiteit & veerkracht, op weg naar een 
duurzame samenleving!
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PROGRAMMA TOEGANKELIJKHEID
GEMEENTE GRONINGEN

Status:

• Eind 2021 goedkeuring agenda in College

• Begin 2022 goedkeuring agenda door de raad

Volgende stappen voor het maken van een uitvoeringsagenda:

• Sessies met ambassadeurs toegankelijkheid  gemeente Groningen en  leden van de Werkgroep Toegankelijk 
Groningen

• Maken van een lijst met criteria uitvoerings agenda die door ambassadeur wordt geaccordeerd

• Voor ieder thema in de agenda wordt een sessie uitgevoerd

• Volgens planning is versie 1 van de uitvoeringsagenda begin december klaar (jaarlijkse aanvulling gewenst)



TOP PRIORITEITEN TOEGANKELIJK GRONINGEN (1)

Welke haalbare punten moeten in ieder geval gescoord worden in 
2022/2023:
1. Aanscherpen Groninger Vuistregels Bouwbeleid met ‘criteria 

toegankelijkheid’
2. Oriëntatie punten/lijnen bij toepassing van ‘shared space’ in de 

openbare ruimte
3. Uniforme geleidelijnen voor blinden/slechtzienden
4. Ondertiteling en/of tolken NGT bij de regionale media: OOG en 

RTV Noord



TOP PRIORITEITEN TOEGANKELIJK GRONINGEN (2)

5. Veilige woonplekken zoals ‘hofjes’ en andere creatieve 
huisvesting in de uitvoeringsagenda wonen & zorg

6. Erkenning van handicap/chronische ziekte als ongelijkheidsfactor 
bij preventie en in het gezondheidsbeleid. Een factor waar de 
gemeente invloed op heeft en dus mee verantwoordelijk voor is.

7. Eén breed inzetbare en langdurende indicatie voor mensen met 
een statische of achteruit lopende handicap/beperking



Belevingsexcursie raadsleden

Ervaar een handicap die je toebedeeld krijgt
(wij konden ook niet kiezen)

Wie heeft er zin in?

Wie durft het aan?

Wanneer?


