Wij Staan Op! vraagt in open brief om vier kerndoelen van belang voor de
participatie van mensen met een handicap mee te nemen in het
regeerakkoord.
Toegankelijkheid wordt de regel, ontoegankelijkheid de uitzondering.
5 april 2017, te Leiden
Geachte mevrouw Schippers,
Wij benaderen u in uw huidige rol van informateur van het mogelijk toekomstige kabinet,
Op 14 juli 2016 trad het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap in
werking in Nederland. Bij de formatie van een nieuwe regering behoeft deze erkenning
van de ongelijke positie van deze mensen expliciete aandacht te krijgen. Nú kunnen keuzes
worden gemaakt die actief en effectief bijdragen aan een samenleving waarin mensen met
een beperking op gelijke voet kunnen mee doen. Net als vele anderen heeft Wij Staan Op!,
een beweging van jongvolwassen ervaringsdeskundigen, ook vorig jaar al aandacht
gevraagd voor de ratificatie van het VN-Verdrag. We doen nu opnieuw een beroep op de
beleidsmakers om verschilmakende stappen te zetten.
Op veel kerndoelen is nadere invulling noodzakelijk om mensen met een levenslange en
levensbrede beperking of chronische ziekte autonoom en op voet van gelijkheid te kunnen
laten participeren. Wij Staan op! doet hierbij concrete voorstellen op vier van deze doelen.
Dit zijn: 1. Reduceren van regeldruk. 2. Bescherming van de financiële positie; 3.Betere
toegankelijkheid treinen 4. Beschikbaarheid van betaalbare toegankelijke woningen en
keuzevrijheid van woongemeente.
1. Regeldruk voor mensen met een beperking sterk reduceren.
Het autonoom leven staat onder druk. Mensen met een handicap die zelfstandig wonen,
moeten bijvoorbeeld, elk jaar opnieuw, invullen hoe hun zorg er van minuut tot minuut uit
ziet. Terwijl het volstrekt duidelijk is, dat hun handicap nooit zal verminderen of verdwijnen.
Dit gaat tot op het detailniveau van tandenpoetsen. Iemand krijgt alleen hulp daarbij als dat
op papier staat en als een arts opnieuw heeft verklaard dat zij die hulp nodig hebben. Voor
iedere (verlenging van) voorziening(en) zijn steeds nieuwe medische verklaringen nodig.
Met verschillende maatregelen willen wij hier een einde aan maken:
A. Stel één allesomvattende menselijke medische verklaring beschikbaar, die toegang
geeft tot de verschillende voorzieningen op alle levensterreinen. Een simpel voorstel
met een grote directe besparing. Een rekenvoorbeeld: uitgaande van 10.000 mensen,
10 verklaringen per jaar à €37, levert een besparing op van €3.700.000.
B. Bevorder maatwerk door gemeenten. Laat de vraag van de cliënt (gesteund door
deskundigen) bepalen wat nodig is. Ontmoedig het standaard, vaak niet passend
aanbod van een gemeente. Dit bespaart veel overlegtijd en veel loze procedures. En
nog erger, wat nu gebeurt: verspilling omdat de geboden, ook nog steeds dure,
standaardvoorziening niet werkt. Persoon is niet geholpen, voorziening wordt niet
benut. Geld is weggegooid.
C. Ontschot de financiering van de voorzieningen (bijvoorbeeld met een

participatiebudget). Ook dit bespaart geld omdat er geen dubbelingen en/of
overlap ontstaan of schrijnender nog: ingewikkeld getouwtrek over wat waar thuis
hoort met als gevolg geen toekenning. Goede voorbeelden zijn: Integraal PGB in de
gemeenten Woerden en Delft. Dit geeft enorme voordelen voor de zorgvrager en
levert tegelijk een besparing op.
Resultaat van de voorgestelde maatregelen:
Een drastische vermindering van de bureaucratie en passende en levensbrede verstrekking
van voorzieningen. Met als gevolg: kostenbesparing voor de verstrekkers en kwaliteit plus
meer tijd van leven voor personen, die zelfs mèt maatwerkvoorzieningen, nog steeds al hun
creativiteit nodig hebben om een beetje normaal te leven.
2. Bescherming van de financiële positie van mensen met een levenslange en levensbrede
beperking en/of chronische ziekte. Deze groep mag geen hogere kosten hebben dan andere
Nederlanders.
Wij Staan Op! vraagt uw aandacht voor de financiële positie van mensen met een
levenslange en levensbrede handicap. Geschat wordt dat een kwart tot een derde van de
mensen met een beperking in armoede leeft. Bovendien heeft het Nibud (zorguitgaven
chronisch zieken en mensen met een beperking september 2016) gerapporteerd dat mensen
met een beperking substantieel extra (zorg)kosten hebben als gevolg van hun handicap. Het
is volgens ons noodzakelijk dat gericht, consistent en fijnmazig beleid ontwikkeld wordt dat
een financieel gelijkwaardige positie waarborgt ten opzichte van de financiële positie van
mensen zonder beperking of chronische ziekte. Een breed onderzoek naar de (onbedoelde)
effecten van wet- en regelgeving op de inkomenspositie en de specifieke kosten van deze
mensen is hiervoor nodig. De arbeidsmarktpositie moet worden versterkt zodat zij ook hun
inkomenspositie kunnen verbeteren en een pensioen kunnen opbouwen. Negatieve
financiële effecten van keuzes om samen te wonen moeten worden vermeden.
Wij Staan Op! vraagt om te laten onderzoeken wat er nodig is om verbetering in de huidige
extra ongelijke situatie te brengen en om, beginnend met de nieuwe belastingwetgeving,
expliciet rekening te houden met al deze mensen.
3. Betere toegankelijkheid treinen
Mobiliteit wordt ook als een van de rechten in het VN verdrag omschreven. De
toegankelijkheid van het OV en dus ook van de treinen maakt hier een belangrijk deel van
uit.
De NS heeft een planning voor het toegankelijk maken van het OV. De belangrijkste items
zijn:
•
•

Een uitbreiding van de in- en uitstaphulp met 45 stations binnen 10 jaar.
Op hoogte brengen van de perrons voor 2030.

Die planning biedt voor de korte termijn dus nauwelijks soelaas. En over 10 jaar kunnen
rolstoel- of scootmobiel-gebonden passagiers met deze planning nog steeds 250 stations in
Nederland niet gebruiken. Het op hoogte brengen van de perrons is alleen effectief als de
treinen aangepast zijn en dat is maar beperkt het geval. Dus, als er verder niets gebeurt is er

in 2030 (over 13 jaar) nog steeds zeer beperkt in- en uit stap hulp en zijn er nog steeds
maar beperkt treinen zelfstandig toegankelijk.
Wij Staan Op! dringt er bij de regering op aan om nú passende maatregelen te nemen die
toegang tot vervoer breder mogelijk maken en die waarborgen dat NS, als private partij zich
rekenschap geeft van de noodzaak om te blijven investeren in toegankelijkheid en, naast het
uitrollen van grote projecten, betrokken en actief zoekt en blijft zoeken naar creatieve
oplossingen.
In dat kader, en vanuit het besef dat niet alles in één keer kan worden gerealiseerd stelt Wij
Staan Op! een minimale aanpassing van het beleid voor die slechts een minimale investering
vergt. Een kleine stap die echter wel al op korte termijn tot significant grotere
toegankelijkheid van treinen kan leiden.
Er is een drietal typen toegankelijke treinen (Sprinters/lightrail) in gebruik bij de NS en bij
andere vervoerders zoals Arriva. Dit betreffen bij NS de SLT (131) en de Flirt treinen (58) en
de aankomende SNG (118). Deze gelijkvloerse instaptreinen doen tezamen veel stations aan.
Veelal stations waar nu geen in- en uitstaphulp is. En stations waar de perrons niet op
hoogte zijn. Met gevolg dat de toegankelijkheid van deze treinen niet benut kan worden, ook
niet straks, na realisatie van bovengenoemde plannen van NS.
Wij stellen voor:
A. Deze gelijkvloerse instaptreinen uit te rusten met een losse lichtgewicht loopplank,
(zoals Arriva dit met succes ook doet waar zij rijden met de toegankelijke lightrail
treinen) en de conducteur de verantwoordelijkheid te geven voor het in- en uit
stappen van de rolstoel- of scootmobiel-gebonden reiziger op stations waar geen
assistentie is. Voor de conducteur vrijwel geen meerwerk, omdat deze nu ook al
meestal betrokken is bij het in- en uit stappen. Zij checken altijd bij hun passagiers
waar ze eruit moeten. En vergeleken met de vaak lange intercity’s heeft de
conducteur van een sprinter overzicht over zijn hele trein. Dit vergt een eenmalige
investering van : €153.500 (€500 (loopplank) x 307 (aantal toegankelijke treinen bij
NS). En deze treinen te vermelden in de reisplanner.
B. Prioriteit te geven aan aanpassing van de perronhoogte bij die perrons waar de
toegankelijke treinen al rijden. Dit vergt geen extra investering, alleen een andere
prioriteitstelling.
C. In drie jaar tijd de in- en uitstaphulp uitrollen op die stations waar geen toegankelijke
trein rijdt.
D. Wij Staan Op! als ervaringsdeskundige en creatieve gesprekspartner te betrekken bij
verdere ontwikkeling van het toegankelijkheidsbeleid.
4. Beschikbaarheid betaalbare toegankelijke woningen en keuzevrijheid van
woongemeente.
Voor alle starters op de woningmarkt is er op dit moment een enorme schaarste. De
wachtlijsten voor een betaalbare huurwoning zijn lang en kopen is onmogelijk. Voor mensen
met een beperking die zijn aangewezen op een aangepaste woning met een lage huurprijs

zijn de problemen nog groter. Voor hen zijn er vaak ook geen alternatieven omdat een
studentenkamer voor hen in bijna alle gevallen ongeschikt is, of wordt als zij afstuderen.
De problemen zijn door de regelgeving rond passend toewijzen in de Woningwet 2015 sterk
toegenomen en met name de druk op de goedkope woningvoorraad, waarop mensen met
een laag inkomen zijn aangewezen. Aangepaste woningen hebben vaak hogere huren omdat
ze meestal groter zijn en ze ook anderszins hogere stichtingskosten hebben. Veel aangepaste
woningen hebben daardoor dus een te hoge huur voor de doelgroep. En er zijn er simpelweg
véél te weinig.
Wij vragen u:
A. Om in de Woningwet 2015 voor mensen met een indicatie voor een aangepaste woning
een voorziening te treffen bij de thans bestaande regels voor passend toewijzen.
B. Om in het nieuwe Bouwbesluit toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een
beperking als standaard op te nemen. Al eerder is helaas vaak gebleken dat
marktpartijen hier zonder regelgeving geen rekening mee houden en dat zij de vrijheid
nemen om van standaarden uit te gaan, die al bij de planvorming, onbedoeld mensen
met een beperking buiten sluiten met alle negatieve gevolgen van dien voor deze groep
mensen.
Wij Staan Op! zet liever één stap echt, dan dat we praten over grote stappen en we vragen u
met deze brief om datzelfde te doen.
Nu het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap is geratificeerd zet Wij
Staan Op! zich verder in om een verandering in Nederland te bewerkstelligen in mentaliteit
en in werken aan oplossingen. We willen dat mensen met een handicap niet worden gezien
als een aparte groep voor wie van alles in aparte wetten en regelingen moet worden
geregeld, maar dat er met ons in plaats van over ons wordt gepraat. Inclusiever denken en
doen, zien we als één van de manieren om dat te bereiken. Op deze manier, met de kennis
van ervaringsdeskundigen, zorgen wij ervoor dat de uitvoering van het VN-verdrag in het
land wordt gedaan.
Om de mensen met een handicap een gelijkwaardige positie te geven als burger van de
samenleving blijven we steeds opnieuw investeren in de constructieve dialoog met de
politiek en de samenleving. Maar ook blijven we organisaties, en individuele personen,
bewust maken van de gemaakte keuze voor toegankelijkheid als de norm (door het
aannemen van het VN-Verdrag), wat er nu moet gebeuren en wat ieder daar zelf aan gaat
bijdragen.
Met vriendelijke groet,

Pauline Gransier.
Namens Wij Staan Op!

