
UITNODIGING

Aan burgemeester, wethouders, gemeenteraadsleden en griffie-medewerkers van de gemeente 
Groningen,

Woensdag 25 januari 2023 organiseert de Werkgroep Toegankelijk Groningen (WTG) een 
Belevingsexcursie.
Tijd: 10.00 – 12.00
Start en finish-locatie: Stadhuis

De Belevingsexcursie is ontwikkeld om mensen die niet zelf met een handicap/beperking hoeven te 
leven, de kans te geven iets mee te maken van ons dagelijks ‘geploeter in de praktijk’.
De formule is simpel: u krijgt een handicap toegewezen (met de nodige hulpmiddelen) en gaat met 
een expert op stap om een opdracht uit te voeren en/of een situatie te beleven..
Meer informatie is te vinden in de bijlage. 
Geen paniek! U loopt geen enkel risico en er hoeft helemaal niets. We houden het programma 
lichtgewicht. Het is geen wedstrijd, niemand hoeft te scoren. Blunderen mag, smokkelen en vals 
spelen ook. Het valt niet mee ‘ineens’ gehandicapt te zijn. Wij hebben het vak ook moeten leren.

Hebt u er zin in?
Opgeven kan bij de Griffie.
Graag voor 9 januari 2023, dan kunnen we de excursie goed voorbereiden.

Vriendelijke groet en hopelijk tot 25 januari,

Marlieke

06 22963704 (voor informatie, vragen en twijfels)

Werkgroep Toegankelijk Groningen



BELEVINGSEXCURSIE       
                             voor burgemeester, wethouders, gemeenteraadsleden en griffie-medewerkers
                             van de gemeente Groningen

woensdag 25 januari
10.00 – 12.00
Start en finish-locatie: Stadhuis

Programma
10.00  Welkom met koffie/thee
            Kort kennismaken (met naam en maximaal 1 zin toelichting)
            De Werkgroep Toegankelijk Groningen (super kort)
            Uitleg over de Belevingsexcursie
            Toedelen van een handicap met bijhorende expert(s), instructies, hulpmiddelen en      
            desgewenst een assistent (dit kan één op één of in een groepje)
10.30  Op stap!
            Met een opdracht, handicap en expert.
            Afhankelijk van de opdracht kan het 1 handicap-ervaring worden, maar misschien ook 2.
            Laat u verrassen!
11.30  (uiterlijk)
            Verzamelen op de start-locatie in het Stadhuis
            Ervaringen delen (alleen wie het wil, geen verplicht nummer)
            Koffie/thee
            Napraten en eventueel afspraken maken 
12.00  Wegwezen en aan het werk!
            
            


