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Handicap-breed en sociaal 
De Werkgroep Toegankelijk Groningen is een netwerk van en voor ‘mensen met een handicap’ in de 
Gemeente Groningen. 
Mensen zijn natuurlijk niet in een hokje te vangen, maar om de ‘kruiwagen kikkers’ enigszins in te 
delen zijn er 5 ‘bloedgroepen’: 

•  mensen met een fysieke handicap en meestal ook mobiliteits-gedoe 

•  blinden en slechtzienden 

•  de dovengemeenschap 

•  mensen met een verstandelijke beperking 

•  burgers met een psychische handicap 
Dat feit is uniek te noemen in Nederland: wij zijn met z’n allen daadwerkelijk ‘handicap-breed’ 
vertegenwoordigd en actief. 
Iedereen met ‘kan niet schelen welke afstand tot de mainstream-maatschappij’ die binnen de 
handicap-criteria valt, hoort erbij. 
Die 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. 

Hoezo persoonsgebonden problematiek? 
Niks zo sociaal als een handicap: je deelt de onmacht, misverstanden en frustratie altijd met je 
leefomgeving. Niet dat die leefomgeving dat altijd beseft of wil weten, maar ‘Hé, daar zijn wij dan om 
onszelf en anderen te helpen herinneren’. 
Gevangen in een definitie is een handicap: een repeterende confrontatie met een samenleving die 
niet op je ingericht is. 
Was de hele wereld horizontaal, dan had niemand op wielen een probleem. 
Zou iedereen doof zijn…  spraken we allemaal gebarentaal. 
Daarom zitten we ook hier in het hart van de democratie, ons Stadhuis. 
Om onze kansen op volwaardig meespelen en bijdragen aan het collectief groter te maken en 
‘hobbelingen overdwars’ met u te delen. 
 
Experts in het overleven van onmogelijke omstandigheden 
De Werkgroep Toegankelijk Groningen bestaat uit ervaringsdeskundigen, mensen die elke dag (en 
nacht) zelf mogen ploeteren om alle gewone dingen voor elkaar te krijgen waar anderen niet over 
hoeven na te denken. 
Even naar de film… 
Leuk een sportclub kiezen… 
De opleiding volgen waar je hart ligt… 
‘Even’, dat kun je wel schudden. Een simpel tripje naar het Groninger Museum vraagt een half 
reisbureau. En onderweg je leven is de harde realiteit ook vaak inleveren. 
Nou ja, des te meer waardering voor wat over blijft! 
Net als iedereen willen we allemaal wat anders: wonen, werken, sporten, relaxen, relaties (of juist 
niet). Een handicap is maar één aspect van wie je bent, geen identiteit. Waar je last van hebt, maak je  
zelf wel uit. En ook hoe je wil leven. 
Maar met een handicap of fikse beperking kost het allemaal wel veel  extra tijd en energie. 
Dat is dus niet hetzelfde als ‘kwetsbaar’ en ‘invalide’. Zulke woorden zijn (vast goed bedoelde) 
waardeoordelen. 



‘Probeer één dag mijn leven’, denk ik geregeld als ik weer eens van die mens-afbrekende taal naar 
mijn hoofd krijg.  
Het zijn sterke vissen die tegen de stroom in zwemmen en er toch in slagen om te overleven. 
Dat verdient wat meer erkenning en waardering. 
Onze expertise, creativiteit en veerkracht  zetten we graag in om het leefklimaat en de 
omstandigheden voor onszelf, maar net zo solidair voor anderen te vergroten. 
Het is iedere keer weer verrassend hoeveel bondgenoten er te mobiliseren zijn als je even verder 
nadenkt dan je eigenbelang smal is. 
Voorbeeld: gebrek aan op- en afritten zijn minstens even lastig voor mensen met een kinderwagen 
als ouderen met een rollator en leveranciers met een zware steekkar. 
Brede fietspaden delen we probleemloos met de Fietsersbond. 
Onze veel te ingewikkelde samenleving en de bijhorende bureaucratie met ongeveer iedereen. 
Dat is trouwens ook best bijzonder voor Nederland: het gemak en de snelheid waarmee we elkaar 
kunnen vinden in Groningen. 
Natuurlijk, het kan nog veel beter, maar vergeleken bij het verre Westen… 
 
Verbindende schakel en netwerk 
De Werkgroep Toegankelijk Groningen is een ‘kruiwagen kikkers’ en dat willen we graag zo houden. 
Een netwerk waar voor iedereen plaats en ruimte is om eigen wijze eigen activiteiten uit te voeren 
en bij te dragen aan een Inclusief-koersende Stad. 
De Werkgroep dient als verbindende schakel. Simpel om het feit dat je samen sterker staat en het 
handig is om gebruik te maken van elkaars ervaring en kwaliteiten. 
De Werkgroep Toegankelijk Groningen is ook een formeel adviesorgaan van de gemeente 
Groningen. 
Er is een heldere samenwerkingsovereenkomst met afspraken over wederzijdse verplichtingen. 
 
Doel en koers 
Doel is het handen en voeten geven aan het VN-verdrag ‘Gelijke rechten/kansen van en voor mensen 
met een handicap’. 
De Gemeente Groningen is Koploper-Gemeente.  
Met nog meer Gemeenten, maar geen één heeft zo’n sterke en brede burgerbetrokkenheid, zeg ik 
met trots. Burgerparticipatie 4.0!  
Het VN-verdrag gaat over het hele spectrum waar je als mens mee te maken hebt in de 
maatschappij: 

• wonen, van aanpassingen in en om je huis tot welkom zijn in de buurt en passend 
bouwbeleid 

• communicatie en beeldvorming (inclusief de digitale snelweg) 

• opleidingen en onderwijs 

• openbare ruimte en de toegankelijkheid van voorzieningen 

• mobiliteit 

• sport, speelgelegenheid en recreatie 

• preventie en gezondheid 

• kunst, cultuur, toerisme, festivals en evenementen 
Waar andere burgers aan mee kunnen doen, willen wij in principe ook. 
Natuurlijk blijven er exclusieve grenzen: als ‘blinde kip’ kan ik een gedroomde carrière als piloot beter 
op mijn buik schrijven om de medemens te sparen… 
Maar misschien is dat ook een waardevolle ervaring die we bij kunnen dragen, bedenk ik nu: de 
kunst van het inleveren zonder de moed op te geven. Flexibel aanpassen en elke keer weer een 
nieuwe reisroute uitvinden, creativiteit en veerkracht. 
Dat kan een duurzame samenleving goed gebruiken en daar zijn wij toevallig in gespecialiseerd! 
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