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Zeer gewaardeerde gemeenteraadsleden, burgemeester en wethouders, 
 
 
Met de globale lijnen die in deze regiovisie staan, kunnen we het moeilijk oneens zijn. 
Onze weerswaarschuwing gaat dus vooral over wat er niet in staat. 
De repeterende breuk: burgers met een handicap/beperking zijn niet in beeld. Terwijl leven met 
een beperking een groot risico meebrengt op verlies van gezonde leefjaren (gemiddeld 8 tot 10 
jaar). 
Het klopt dat in Groningen en ook landelijk het onderzoek te wensen over laat, maar dat is geen 
reden om deze realiteit te ‘vergeten’.* 
Nu zijn mensen met een handicap/beperking noodgedwongen grootverbruikers van zorg en WMO-
voorzieningen. Dat is geen vrije keuze, maar het effect van een maatschappij die op veel fronten 
ontoegankelijk is. 
Het lijkt ons in het belang van alle Groningers om daar verandering in te brengen.  
Chronisch zieken duiken in de Regiovisie her en der op, maar dan meteen in de fulltime patiëntenrol. 
Dat lijkt geen handige route naar een inclusieve samenleving waar je af en toe patiënt bent, maar 
zoveel mogelijk de kans krijgt om je brede rollenrepertoire te in te vullen: broer, moeder, student, 
buur, collega, klant en weggebruiker. 
 
Gezond leven: regie op je eigen leven, ertoe doen, meetellen in de samenleving, gehoord en gezien 
worden…  dat is precies wat het VN-verdrag ‘Gelijke rechten en kansen van en voor mensen met een 
handicap’ beoogt. En waar wij als Werkgroep Toegankelijk Groningen ons sterk voor maken. 
Dat begint met bewustwording en erkenning: 
                                                              BEWUSTE INCLUSIE 
Zorgen dat burgers met een handicap kunnen meeliften met de algemene inrichting van de 
maatschappij en de collectieve voorzieningen en drempelloos kunnen meedoen aan de samenleving, 
is een belangrijke factor in het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg in Groningen. 
Wij willen er echt veel liever in werken dan ‘zorgobject’ zijn. 
 
Toegankelijk 
Toegankelijkheid gaat in deze visie exclusief over wachtlijsten. 
Nou…  voor ons zijn er wel meer barrières. Niet in de criteria en voorwaarden passen, te complex, 
niet de investering waard, niet afgestemd op het eigen optimale evenwicht en de persoonlijk beste 
conditie…  Veel preventie programma’s, gezondheid-bevorderende projecten en leefstijlinterventies 
zijn niet op onze verschillende maten geknipt. Ook kinderen met een beperking verdienen een 
kansrijke start met bij voorbeeld de kans op inclusief onderwijs. 
Bij digitalisering gaat het bij mensen met een handicap vaak helemaal niet over ‘mensen die de 
technologische ontwikkeling niet kunnen bijbenen’, maar over onaangepaste technologie. 
Alleen brede toegankelijkheid van de zorg en de samenleving kan ons een kans geven om met 
minder zorgafhankelijkheid ook een deel te worden van wat in een volgende nota ‘de brede sociale 
basis’ heet. 
 
Gezonde dialoog 
We hopen in het vervolgtraject van de regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg wel betrokken 
te worden. 
In de voorgenomen ‘Gezonde Dialoog’, maar vooral in de uitvoering. 



Zodat het beleid straks ook aansluit op onze leefwereld. Die niet altijd past binnen de blikvernauwing 
van de standaard wijkburger. Zoals zoveel meer burgers, maar dat is een ander punt van 
bewustwording van de wereld van planning en beleid. 
Anders blijven we zorg-belastende en dure patiënten in plaats van actieve burgers die er helemaal bij 
horen. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Herman in ’t Veen 
Marlieke de Jonge 
 
Werkgroep Toegankelijk Groningen 
 
 
 
*Deze blinde vlek in de wereld van onderzoek en landelijk beleid hebben we als WTG ook al 
aangekaart in het kader van GEZOND LEVEN IN 050, gezondheidsbeleid Gemeente Groningen.  
(brief aan B&W en de Gemeenteraad dd 17 oktober 2022). 


