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Zelf met een rolstoel moeten zigzag-
gen om fietsen, lantaarnpalen en 
reclameborden in de winkelstraat, is 
iets heel anders dan dat u het een 
mindervalide ziet doen. U voelt dan, 
dat het veel kracht kost om die rol-
stoel die zigzagbewegingen te laten 
maken en dat het veel energie vraagt 
om zo je weg te vinden. In steeds 
meer gemeenten gaan colleges, 
raadsleden en ambtenaren zo’n erva-
ringssessie aan. Het lokale platform 
gehandicapten of een andere belan-
genorganisatie verzorgt dan meestal 
de uitnodiging. Een leuke middag 
volgt. Hilarisch ook, want u komt 
geheid vast te zitten met uw rolstoel 
in een stuk groenstrook dat zachter 
is dan gedacht of u wordt geman-
geld tussen net te dicht op elkaar 
geplaatste obstakels op het trottoir. 
Met de taststok in de hand ontdekt 
u dat de geleidelijnen op wel heel 
bijzondere plaatsen zijn neergelegd 
of misschien ervaart u wel hoe ver-
loren u zich voelt als de geleidelijn 

plotseling ophoudt bij een druk punt 
in het dorp. Gelukkig kunt u even de 
blinddoek afdoen....

Hilarische foto’s
De ervaringssessies zijn van groot 
nut om u bewust te laten worden van 
de vele aspecten van toegankelijk-
heid en het belang van aandacht 
voor dat onderwerp. Maar hoe gaat 
u daarmee verder? In veel gemeen-
ten zijn de hilarische foto’s het enig 
overblijvende resultaat. Het handen 
en voeten geven aan een con-
creet actieplan ontbreekt vaak. En 
daardoor merken de burgers na uw 
sessie maar weinig of niets van de 
impact. In mijn dagelijkse praktijk zie 
ik dat de veelheid aan ontdekkingen 
tijdens zo’n ervaringssessie overwel-
digt. Daardoor ontstaat het gevoel 
dat er zoveel moet gebeuren, dat 
men niet weet waar te beginnen. Of 
het wekt de indruk dat het wel heel 
veel geld zal gaan kosten om dat 
allemaal op te pakken. 

Overzicht biedt kansen
Dat dat in de praktijk niet zo is en dat 
het allemaal veel makkelijker is, kunt 
u dan nog niet geloven. Het helpt 
enorm als u zo’n ervaringssessie op 
straat afsluit met een deskundige 
afronding waardoor u de indrukken 
kadert in ‘hapklare brokken’. Door 
overzicht te creëren en inzicht te 
krijgen in het oplossen van die vele 
ontoegankelijke plekken in de stad 
binnen de normale workflow van 
uw taakvelden, krijgt u lucht. Ziet u 
kansen. En mogelijkheden om de 
burgers snel te laten ervaren dat uw 
gemeente wel degelijk actief werkt 
aan het toegankelijk maken van uw 
gemeente. 

Denise A.M. Janmaat 
Directeur Nederlands Instituut voor 
Rolstoeltoegankelijkheid
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De initiatief-
nemers van 

Platform Toe-
gankelijkheid:

Zelf met een rolstoel op pad gaan 
geeft waardevolle inzichten in de 
toegankelijkheid

Misschien heeft u weleens geprobeerd met een kinderwagen bij het 
Kruidvat een paar boodschappen te halen. Dan heeft u vast ontdekt, 
dat u daar hopeloos klem komt te zitten in de overvolle gangpaden. 
Ook op de kopse kant is nog een aanbiedingsrek geplaatst, waardoor 
u de bocht niet kunt maken. Doordat u dit aan den lijve heeft 
ondervonden, bent u zich heel bewust van het ongemak en weet u ook 
wat beter kan. Zulke ervaringssessies zijn ook heel leerzaam om de 
omvang en strekking van toegankelijkheid te ontdekken. 


