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A.BESTMAN 

Emancipatie van mensen met een handicap 

I. Inleiding 

Wanneer men plotseling geconfronteerd wordt 
met iemand die een handicap heeft, wordt men 
onwillekeurig besprongen door gedachten als 
'wat zielig toch' , 'hij /zij kan niets meer doen en 
zal dus wel thuis zitten', 'ik zou het niet graag 
hebben, want dan kanje niets meer doen'. Intus
sen kan dat tegenwoordig wel iemand zijn die een 
volwaardige universitaire studie achter de rug 
heeft of een belangrijke positie in het bedrijfsle
ven inneemt; soms ziet men nog wel mensen met 
een handicap op straat, die het een of ander mu
ziekinstrument bespelen en daarmee trachten al 
bedelende geld te verkrijgen. De tijd ligt nog niet 
zolang achter ons, dat een dergelijke activiteit 
een normaal verschijnsel was; vele gehandicapten 
waren bij voorbaat tot de bedelstaf veroordeeld. 
Aan het begin van de vorige eeuw vond de 
samenleving dit een onaanvaardbaar straatbeeld 
en ging men ertoe over de gehandicapten van 
straat te halen en hen tot allerlei ambachtelijk 
werk aan te zetten; het waren vooral organisaties 
van vrouwen die zich hiertoe voelden aangespro
ken. De gehandicaptenzorg kreeg een ander jasje 
aan; in diverse streken van ons land werd het krij
gen van een handicap gezien als een straf van 
God, maar dankzij de gezondheidszorg - hoe be
perkt dit vergeleken met nu ook was - bleken di
verse handicaps sterk terug te dringen te zijn. Te-

gelijkertijd waren de charitatieve instellingen in 
opkomst. Zij stichtten werkplaatsen, waarin de 
gehandicapte stoelen kon maken, matten kon 
vlechten, manden kon maken enz. Zelfs ging men 
denken aan het stichten van opleidingsmogelijk
heden via internaten (toen nog gestichten gehe
ten ) en zelfs werden gehandicapten financieel 
ondersteund in het dagelijks levensonderhoud 
(de armenbedeling) . Met de restfuncties die ge
handicapten nog hadden, gingen zij zich oriënte
ren op de kunst en muziek en dat vaak heel ver
dienstelijk. 

Dit beeld zette zich zo voort tot begin deze eeuw; 
via het particulier initiatief werd de gehandicap
tenzorg toen meer structureel aangepakt, mede 
doordat een handicap als een ziekte werd be
schouwd. Via de weg van de revalidatie, geba
seerd op de traditionele gezondheidszorg, onder
vonden de gehandicapten scholingen en kregen 
zij ook werk buiten de werkplaatsen: Schuchter 
ondernamen gehandicapten ook meer gecompli
ceerde studies, zelfs op universitair niveau; voor
waarde was echter, dat men bijvoorbeeld goed 
gesitueerde ouders had. Er ontstonden ook orga
nisaties voor gehandicapten, waarvan men lid 
kon worden om hulp te krijgen. Hoewel nog op 
zeer beperkte schaal begon ook de overheid op 
dit gebied een taak te zien, vooral op gemeente
lijk niveau. De charitatieve fondsen beleefden 



idee'66/ Emancipatie van mensen met een handicap / blz. 122 

gouden tijden en de gehandicapten ontvingen 
veel hulp van die zijde, mits men maar 'braaf 
was. 

Na de tweede wereldoorlog nam de gehandi
captenzorg in ons land een geweldig grote vlucht, 
zonder twijfel onder invloed van de toenemende 
overheidsbemoeienis en de verbetering van onze 
sociale wetgeving. De economische omstandighe
den van onze bevolking werden steeds beter en 
ook de gehandicapten mochten in deze welvaart 
meedelen, zij het als sluitpost van deze ontwikke
ling. Begrijpelijk is dan ook, dat men juist in de 
kringen van de gehandicapten zich thans zo sterk 
verzet tegen de bezuinigingsoperaties van van
daag. 

Door de toenemende overheidsbemoeiing, 
vooral via de gezondheidszorg, en allerlei parti
culiere instellingen die zich met de gehandicap
ten bezig hielden, ontstond de behoefte bij de ge
handcapten zelf zich beter en hechter te gaan or
ganiseren. Door verbetering van de opleidings
mogelijkheden werd men zich bewuster van de 
eigen mogelijkheden, knelpunten en positie. Ge
heel volgens het bekende verzuilingspatroon in 
Nederland werden er gehandicaptenorganisaties 
opgericht, die zich wierpen op de eigen proble
matiek en lotgenoten hulp gingen aanbieden. Het 
tijdperk van 'over u en zonder u' maakte plaats 
voor een tijdperk van 'voor u en met u', wat thans 
nog geheel in ontwikkeling is. In de zeventiger ja
ren wenste de overheid zelf een structureel gehan
dicaptenbeleid te ontwikkelen, waartoe onder het 
kabinet-Den Uyl de eerste aanzetten werden ge
geven. Ofschoon statistieken geduldig kunnen 
zijn, is men thans toch algemeen van mening dat 
het gehandicaptenbeleid zich richt op ongeveer 
anderhalf miljoen mensen in Nederland. 

Het is niet de bedoeling van dit artikel de ge
hele ontstaansgeschiedenis na te vorsen, maar 
slechts een schets te geven van het huidige gehan
dicaptenbeleid in ons land. Met dit artikel beoog 

ik slechts wat meer begrip voor de mensen met 
een handicap in onze samenleving te kweken. Er 
is reeds veel geschied, maar er ontbreekt nog veel; 
te vaak ondervinden de gehandicapten nog ach
tersteUingen en het is dan ook volstrekt begrijpe
lijk, dat zij zich ook tot de Verenigde Naties heb
ben gewend, die in 1976 de Verklaring van de 
Rechten van de Gehandicapte Mens proclameer
den, gevolgd in dit jaar door het Internationaal 
Jaar van Gehandicapten. Centraal staat daarin: 
'fuU participation in equality', in Nederland ver
taald door: 'meedoen in gelijkwaardigheid'. La
ter kom ik hierop nog nader terug. 

2. Wat is een handicap? 

Velen hebben tot dusver getracht een sluitende 
definitie te vinden voor het begrip 'handicap'. 
Op het eerste gezicht lijkt dit erg simpel, maar 
naarmate men meer en meer zich verdiept in 
deze materie, wordt het duidelijk dat het om een 
uiterst gecompliceerde zaak gaat. Daarbij beho
ren vragen beantwoord te worden als: is een hart
patiënt als gehandicapte aan te merken, is ie
mand die een aan tal vingers moet missen aan te 
merken als gehandicapte, is iemand die ziekelijk 
is aan te merken als gehandicapte, enzovoort? 

Wordt daarop dan bevestigend geantwoord, 
dan krijgt men volop te maken met een stuk 
weerstand en emotionaliteit bij de lichamelijk, 
visueel en auditief gehandicapten, die dit hart
grondig zullen ontkennen. Immers, zij zijn niet 
ziek en daarom hebben zij juist afstand genomen 
van de geneeskundige aspecten van de handicap, 
waarmee patiënten ten volle te maken hebben! 
Toch is het bijvoorbeeld in verband met de wet
geving van het hoogste belang een definitie te ge
ven. Tot dusver vindt men de oplossing langs de 
weg van interpretatie en jurisprudentie, maar een 
ieder kwalificeert dit als een onbevredigende si
tuatie. 
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Thans is de Interdepartementale Stuurgroep 
Gehandicaptenbeleid druk doende om tot een 

keuze te komen. Voorshands is deze groep tot de 
conclusie gekomen dat in algemene zin gezegd 
kan worden dat diegenen als gehandicapt wor
den beschouwd die langdurig of blijvend beperkt 
zijn in hun mogelijkheden om overeenkomstig 
hun levensfase in relatie met hun sociaal-culture
le context te functioneren en zich te ontplooien 
als gevolg van lichamelijke, zintuigelijke of 
geestelijke gebreken of stoornissen. Hoewel er nog 
wel wat te zeggen is over deze definitie, ben ik 
van mening dat voorlopig hiermee best te werken 
is. Vastgesteld moet echter worden, dat degenen 
die in hun mogelijkheden beperkt dreigen te wor
den, hier buiten vallen; de discussie hierover is 
nog volop gaande. Het ligt echter niet in de opzet 
van dit artikel verborgen om op dit vraagstuk na
der in te gaan; het doel is slechts het aanstippen 
van de problematiek. 

3. Wie houden zich met het gehandicaptenbeleid bezig? 

Uit de inleiding zal reeds duidelijk geworden 
zijn, dat velen zich met het gehandicaptenbeleid 
bezig houden. Dit is ook niet zo verwonderlijk, 
want de problematiek van de mensen met een 
handicap is een samenlevingsvraagstuk dat ei
genlijk een ieder raakt. Als we het hebben over 
het toegankelijk maken van bijvoorbeeld gebou
wen, dan krijgen we te maken met Bouwen Wo
ningtoezicht van de gemeenten, architecten, aan
nemers, eigenaren van gebouwen zoals winke
liers, bedrijven, de overheid, hotelliers, directies 
van culturele centra, schouwburgen enz. Spreken 
we over het toegankelijk maken van de samenle
ving voor de gehandicapten, dan praten we over 
een mentaliteitskwestie en dan richt men zich tot 
een ieder; de conclusie ligt dan voor de hand dat 
we met het onderwijs moeten beginnen, of de 
communicatiemedia als televisie, radio, pers (he-

laas laten zij het in de voorlichting nogal eens da
nig afweten! ) . Is de hulpverlening aan de gehan

dicapten aan de orde, dan wendt men zich bij
voorbeeld tot de Kruisverenigingen, de zelfhulp
organisaties van de gehandicaptenorganisaties, 
de instituten voor de gehandicapten, de Gemeen
schappelijk Medische Dienst, het maatschappe
lijk werk in het algemeen, maar ook tot de buur
man of -vrouw van een gehandicapte. 

Zo zijn er nog legio voorbeelden te geven. Op 
de achtergrond speelt dan voortdurend de vraag: 
wie zal dat betalen, de overheid of particuliere 
organisaties of fondsen dan wel de gehandicapten 
zelf? De praktijk wijst uit, dat het antwoord hier
op van geval tot geval en van situatie tot situatie 
verschillend gegeven wordt. Zaak is wel, dat de 
gehandicapten zelf wars zijn van inzamelings
acties als zij zelf niet nauw bij deze actievoering 
betrokken zijn, zowel qua doeleinden als de in
houdelijke kant van de actie. Zij accepteren niet, 
dat over hun rug geld ingezameld wordt en niet
gehandicapten weer allerlei fraaie doelen verzin
nen; m.i. terecht! 

Helaas heeft een ieder te laat onderkend, dat er 
een te grote wildgroei in allerlei organisatievor
men op het gebied van het gehandicaptenbeleid 
zich aan het voltrekken is geweest. Er kwamen 
organisaties voor en van gehandicapten naar de 
richtingen van allerlei levensbeschouwelijke op
vattingen. Nu staan we voor de taak om hierin 
structuur te brengen, zodat het gehandicapten
beleid in een goede samenhang bepaald en uit
gevoerd kan worden. Hiervoor sprak ik reeds van 
de Interdepartementale Stuurgroep voor het Ge
handicaptenbeleid (rsG). Een stuurgroep die stel
lig zijn uiterste best doet, maar tot een echte 
coördinatie nog niet is kunnen komen. In het ka
binet-Van AgtfWiegel was de Staatssecretaris 
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne belast 
met de coördinatie van het gehandicaptenbeleid; 
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helaas is daar bitter weinig van terecht gekomen, 
want diverse ministeries namen tegengestelde be
leidsbeslissingen, doordat niet vanuit één beleids
visie gewerkt wordt. Het Ministerie van Onder
wijs en Wetenschappen bewierookt tot nu toe het 
buitengewoon oftewel het specifiek onderwijs, 
terwijl de voornoemde Staatssecretaris de bevor
dering van de deelname van de gehandicapten 
aan het gewone onderwijs nastreeft; de gehandi
capten zelf pleiten ervoor, dat ouders en leerlin
gen tenminste een keuze kunnen maken zonder 
dat er een tegenstelling tussen het gewone en 
buitengewone onderwijs ontstaat, want beide 
hebben elkaar nodig. Het Ministerie van Volks
huisvesting en Ruimtelijke Ordening financiert 
het aanpassen van woningen slechts wanneer de 
naam van de toekomstige gehandicapte bewoner 
bekend is, ongeacht of het om nieuwbouw of om 
verbouw gaat. De ministeries van Cultuur, Re
creatie en Maatschappelijk Werk en dat van So
ciale Zaken die verantwoordelijk zijn voor de be
nodigde hulpverlening bij het zelfstandig wonen 
van gehandicapten, bepleiten flexibiliteit hierin, 
zodat ook de gehandicapten vallen onder een 
normaal volkshuisvestingsbeleid en dus gemakke
lijk kunnen verhuizen, zodat de gehandicapten 
niet naar de voorzieningen worden gebracht, 
maar de voorzieningen naar de gehandicapten. 
De gehandicapten zelf kiezen voor een normale 
volkshuisvestingspolitiek ten aanzien van gehan
dicapten, zodat zij kunnen kiezen waar ze willen 
wonen . Voorwaarde om zo zelfstandig mogelijk 
als gehandicapte in de samenleving te kunnen 
functioneren is o.a. het toegankelijk maken van 
de gebouwen en hun omgeving (dus ook straten, 
bushaltes, openbaar vervoer enz.). De regering 
bepleit dit evenzeer, maar dit beleid zal in het al
gemeen wel door de gemeenten en provincies 
moeten worden uitgevoerd. Deze nemen dit ech
ter in zeer onvoldoende mate over, ook al omdat 
de regering op haar beurt niet voor voldoende fi
nanciële middelen zorgt. 

. Het Ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk wenst - en terecht - dat 
de gehandicapten van de normaal aanwezige 
welzijnsvoorzieningen gebruik kunnen maken en 
in de plannen ook hiermede rekening wordt ge
houden. Bij de gemeentelijke welzijnsplanning 
echter wordt hoegenaamd hiermede geen reke
ning gehouden; nogal eens komt men tegen dat 
bijvoorbeeld sportaccommodaties, culturele cen
tra enz. niet aangepast zijn - zelfs bij nieuwbouw! 
- en als dit wel het geval is er in het activiteiten
programma in onvoldoende mate ervan uit
gegaan is dat ook gehandicapten hieraan moeten 
kunnen deelnemen. Het Ministerie van Sociale 
Zaken wil de werkgelegenheid van de gehandi
capten bevorderen o.m. door van werkgevers, in
clusief de overheid, te verlangen dat tenminste 
5% van hun werknemersbestand uit gehandicap
ten bestaat. Echter in het beleid ten opzichte van 
de Sociale Werkvoorziening, ook vallend onder 
dit ministerie, wordt schromelijk tekortgeschoten 
in het bevorderen van de doorstroming van de 
gehandicapten van de sociale werkplaats naar 
het gewone bedrijfsleven. Bovendien om de werk
gelegenheid te bevorderen is het nodig dat de ge
handicapten over - uiteraard binnen hun mo
gelijkheden - optimale opleidingen kunnen be
schikken; evenwel de bekostiging van deze oplei
dingen via de Algemene Arbeidsongeschiktheids
wet (AAW) wordt niet mogelijk gemaakt door 
ditzelfde ministerie; met name de vroeggehandi
capten zijn hiervan de dupe. Komen zij nu te 
werken beneden hun capaciteit, bekwaamheid en 
ambitie - wat bij een gebrekkige opleiding als re
gel het geval zal zijn, ware het al doordat men 
vrijwel voor zijn gehele leven op het wettelijk mi
nimumloon zal staan - dan leidt dit zonder twij
fel tot grote psychische spanningen bij de gehan
dicapten, hetgeen vroeg of laat tot een zgn. psy
chische decompensatie leidt en dat zal meestal ar
beidsongeschiktheid tot gevolg hebben, terwijl 
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ditzelfde ministerie nu het aantal WAo'ers wil 
terugdringen. Vervolgens worden dan ook nog de 

uitkeringen verlaagd, daarbij gaat men dan wel 
gemakshalve eraan voorbij, dat het ministerie 
zelf in hoge mate verantwoordelijk is voor die si

tuatie door het gevoerde beleid . 

Met het voorgaande heb ik wat schijnwerpers op 
de huidige stand van zaken van het gehandicap
tenbeleid in ons land willen richten. De voorbeel
denreeks kan gemakkelijk uitgebreid worden, ter
wijl ik natuurlijk slechts oppervlakkig op elk ge-

I bied heb kunnen ingaan. Wel hoop ik duidelijk 
gemaakt te hebben, dat er in ons land nog geen 
sprake is van een gecoördineerd gehandicapten
beleid terwijl dat een eerste voorwaarde is om tot 
een goed gehandicaptenbeleid te kunnen komen. 
Er is weleens gedacht aan de oprichting van een 
ministerie voor Emancipatiezaken met aan het 
hoofd een minister voorzien van goede bevoegd
heden om het beleid te coördineren. In zo'n mi
nisterie kunnen dan de emancipatievraagstukken 
van de diverse groepen in onze samenleving ge
concentreerd worden. Het ministerie kan bestaan 
uit enige kleine directoraten-generaal, bijvoor
beeld voor vrouwenemancipatie, bejaarden, ge
handicapten, culturele minderheden enz. Vanuit 
dit ministerie kunnen dan aandachtsfunctionaris
sen op de diverse departementen geplaatst wor
den, die dan het beleid van dat ministerie kunnen 
toetsen op de aan hen opgedragen emancipatie
vraagstukken gebaseerd op het door de emanci
patieminister bepaalde beleid op dat gebied. De 
op de diverse departementen ontstane afzonder
lijke afdelingen voor bijvoorbeeld gehandicapten 
kunnen dan worden opgeheven, hetgeen de inte
gratie van beleid ten goede kan komen. Dat aan 
deze gedachte nog heel wat vastzit, spreekt van
zelf, maar naar mijn mening is het interessant ge
noeg om nader te bestuderen. 

Evenzeer is het noodzakelijk, dat het gehandi
captenbeleid zich zoveel mogelijk afspeelt aan de 
basis van onze samenleving. Dit houdt in, dat ge
meentebesturen veel meer hierop ingespeeld 
moeten raken. Een bijzondere omstandigheid is 
wel, dat dit voor grotere gemeenten eenvoudiger 
is dan voor de kleinere wegens het aantal mensen 
waarop dat beleid zich moet richten. Een stuk re
gionalisatie is daarbij dan ook onontkoombaar, 
maar daarin kan de provincie dan een voortrek
kersfunctie vervullen. Een eerste aanzet hiertoe 
kan dan zijn dat er overlegsituaties tot stand ko
men tussen gehandicapten, dienstverleners en de 
overheid (gemeen ten en 1 of provincies). In di t 
verband is een belangwekkende ontwikkeling in 
gang gezet in de provincie Utrecht via het Pro
vinciaal Beraad Gehandicaptenbeleid Utrecht. 
Het wordt tijd, dat in gemeenteraden en provin
ciale staten niet meer volstaan wordt met mooie 
woorden, maar dat het gehandicaptenbeleid een 
wezenlijk onderdeel wordt van het gemeentelijk 
enlofprovinciaal beleid. Dit betekent echter niet, 
dat op rijksniveau niets behoeft te gebeuren; het
zelfde proces dient zich ook hier te voltrekken. 
Politieke partijen behoren zich meer en meer met 
het gehandicaptenbeleid bezig te houden, want 
het stellen van prioriteiten - en dat is ook voor 
het gehandicaptenbeleid nodig - is het doen van 
keuzen en dat is maar al te vaak een politiek pro
bleem maar bovenal ook een taak van die poli
tiek. Het is toch te dol, dat tijdens de kabinetsfor
matie met geen woord naar buiten gellproken is 
over het gehandicaptenbeleid, terwijl dat toch 
om anderhalf miljoen inwoners van Nederland 
gaat! 

4. Integratie of emancipatie 

Alom in den lande komt men de roep om integra
tie van de mensen met een handicap in de samen
leving tegen. Het integratievraagstuk is echter 
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niet alleen maar een kwestie van dat de samenle
ving omgeturnd moet worden naar een samenle
ving waarin de gehandicapten onbelemmerd 
kunnen functioneren. Dat is ook een vraagstuk 
van de gehandicapten zelf; ook zij zullen bereid 
moeten zijn de samenleving te aanvaarden zoals 
deze is en dat betekent, dat men welhaast altijd 
geconfronteerd zal worden met allerlei belemme
ringen die overwonnen moeten worden. Er zal 
gewerkt moeten worden aan beide kanten. Of

schoon het wel een middel kan zijn, is het ook 
geen echte integratie door zo nu en dan een acti
viteit te organiseren voor gehandicapten en niet
gehandicapten. Bijvoorbeeld het organiseren van 
een sportinstuif voor gehandicapten en niet-ge
handicapten is niet voldoende, als men niet daad
werkelijk bereid is ook de sportverenigingen van 
niet-gehandicapten open te stellen voor gehandi
capten en hun mogelijkheden bewust in het ver
enigingsbeleid op te nemen. 

Voor alles gaat echter, dat de samenleving be
reid is de mensen met een handicap te accepteren 
als volwaardige mensen; mensen die toevallig een 
handicap hebben, maar verder individuen zijn 
als ieder ander. Het verschil is evenwel, dat zij zo 
nu en dan hulp nodig hebben om een activiteit te 
kunnen verrichten, bijvoorbeeld boodschappen 
doen, aankleden, soms bij reizen, deelnemen aan 
verkeer, aan het onderwijs, aan het arbeidsproces 

waarvoor dan aanpassingen of bijzondere maat
regelen nodig zijn . Het is vooral een mentali
teitskwestie; men behoort bij het ontmoeten van 
een gehandicapte deze niet tegemoet te treden als 
het zoveelste verschijnsel op deze aarde, maar als 
een ontmoeting die niets bijzonders is. Bij het 
treffen van maatregelen, het ontwikkelen van be
leid, het maken van gebouwen, wegen, vervoer
middelen enz. dient eraan gedacht te worden, dat 
ook gehandicapten hiervan gebruik moeten kun
nen maken; dit vraagt om een stuk integraal den
ken en dat is - ik geef het gaarne toe - erg moei-

lijk, maar het moet wel. Gehandicapten en niet
gehandicapten dienen zich bewust te worden van 

de mogelijkheden die er zijn om gehandicapten 
zelfstandig te kunnen laten functioneren. Dit be
wustwordingsproces is een lange weg, maar wel 

een weg die bewandeld behoort te worden. Bin
nen deze totale context is dan ook meer sprake 
van emancipatie van de gehandicapten dan van 
integratie. Dat brengt mij dan ook tot de conclu
sie, dat een gehandicaptenbeleid eerst en vooral 
een emancipatievraagstuk is. Emancipatie houdt 
een attitude in van over en weer accepteren van 
de mens zoals deze is, ongeacht of deze nu een 
functiegebrek heeft ofniet. Een dergelijk proces is 
een kwestie van volhouden, een proces waarin 
een complex van maatregelen genomen moet 
worden, wat men niet van de ene op de andere 
dag bereikt en ook niet bereikt door het organise
ren van de een of andere integratie-activiteit als 
hiervoor geschetst, hoewel het wel een bijdrage 
aan dat proces kan zijn. Voorwaarde is dan wel, 

dat de gehandicapten zelf in dit proces voortdu
rend erbij betrokken worden, want het gaat om 
hun emancipatie. 

5. Het Internationaal Jaar van de Gehandicapten 

In [976 proclameerden de Verenigde Naties het 
jaar [g8 [ tot het Internationaal Jaar van de Ge
handicapten (IJG). Wat men nu verder van der
gelijke proclamaties vindt, het is een feit en dan 

staje voor de vraag wat doeje er mee. In Neder
land werd op 20 oktober [g80 in een feestelijke 
plechtigheid in de Ridderzaal in aanwezigheid 
van H.K.H. Prinses Juliana de Nationale Com
missie voor het IJ G door de Staatssecretaris van 

Volksgezondheid en Milieuhygiëne geïnstalleerd. 
De Commissie is samengesteld uit vertegenwoor
digers van overheid, gehandicaptenorganisaties 
en dienstverlenende organisaties voor gehandi
capten. 
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De Commissie toog aan het werk, zij het rijke
lijk laat. Zoals het met dergelijke internationale 
jaren gaat, komt alles zeer langzaam op gang en 
wordt alles geconcentreerd aan het einde van dat 
internationale jaar. Dat is helaas nu niet anders. 
Bovendien schieten de financiën tekort om de ac
tiviteiten te kunnen ontplooien. De Commissie is 
echter helaas wel tekort geschoten op het terrein 
van de coördinatie van de activiteiten, het onder
steunen van de organisatoren van die activiteiten 
en het geven van goede voorlichting aan die or
ganisatoren. Nu is alles op één hoop geveegd aan 
het einde van het jaar. Diverse in een laat sta
dium ontstane provinciale commissies-IJ G heb
ben niet alleen een chronisch gebrek aan geld, 
maar weten ook nauwelijks hoe ze op het IJG 
moeten inspelen. Daarnaast had de Nationale 
Commissie meer kunnen inspelen op de voorlich
ting via allerlei overheidskanalen teneinde deze 
te bewegen op het IJG gerichte activiteiten te ont
plooien. Zo is het mij een raadsel waarom op de 

agenda's van de congressen van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten niet het gehandi
captenbeleid in Ig81 geprijkt heeft. Nu krijgen 
gemeenten allerlei uitnodigingen om bijeenkom
sten e.d. bij te wonen, waarvan het de vraag is of 
hieraan wel adequaat gehoor wordt gegeven en/ 
of wel de samenhang in het gemeentelijk beleid 
bereikt word t. Iedere gehandicaptenorganisatie 
tracht nu een gewillig oor te bereiken en haar be
langen te bepleiten, terwijl het toch om alle ge
handicapten gaat. Ook heb ik schromelijk gemist 
een gebundelde samenhangende voorlichtings
campagne via de publiciteitsmedia. De functie 
van deze media is m.i. onmisbaar bij een mentali
teitsverandering, hetgeen de hoofddoelstelling 
van het IJG is. Kortom, er zijn helaas weer vele 
kansen gemist en dat is jammer, maar nog niet te 
laat. 

De Nationale Commissie heeft steeds terecht ge
steld, dat zij slechts een aanzet kan geven voor 
het meedoen van de gehandicapten in onze 
samenleving in gelijkwaardigheid. Immers, uit 
het voorgaande zal het u duidelijk geworden zijn 
dat de problematiek ingewikkeld genoeg is en on
mogelijk verlangd kan worden dat alles tegelijk 
gerealiseerd kan worden. Daarom dienen we op 
1 januari Ig82 niet 'opgelucht' adem te halen zo 
van 'het ligt weer achter ons'. Neen, ook dan zul
len we behoren te zeggen: 'We gaan niet alleen 
verder, maar we gaan de aandacht nog meer in
tensiveren samen met de gehandicapten!' Met 
andere woorden, het emancipatieproces van de 
gehandicapten zal gewoon en zo mogelijk in ver
sterkte mate moeten worden gecontinueerd door 
overheid, door gehandicapten en door dienstver
leners. De aanzet van het IJG moet omgezet wor
den in een continuproces gebaseerd op een 
samenhangend gehandicaptenbeleid. Het past in 
dat perspectief dat de activiteiten gewoon door 
blijven gaan, dat de voorlichting nog sterker gaat 

plaatsvinden, dat de samenleving zich voortdu
rend bewust is van de aanwezigheid van mensen 
met een handicap in die samenleving waarvan zij 
een essentieel onderdeel zijn. Een dergelijk ge
handicapten beleid zal tot resultaat behoren te 
hebben, dat de categorale voorzieningen voor ge
handicapten omgezet kunnen worden C.q . op
genomen zullen zijn in de algemene voorzienin
gen voor iedereen, terwijl die algemene voorzie
ningen berekend behoren te zijn op die mensen, 
die een handicap hebben, kortom integratie van 
voorzieningen. Zaak is dan wel, dat de algemene 
kaders kennis krijgen van de gehandicaptenpro
blematiek. Dit zal het proces van een geëmanci
peerde samenleving steeds dichter bij zijn uitein
delijk doel brengen, het doel van een volwaardig 
mens-zijn van iedereen . 
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6. Slot 

Met dit artikel heb ik getracht aan de lezer een 
beeld te schetsen van de complexiteit van de pro
blematiek van de gehandicapten en hoe het be

leid zich daartoe verhoudt. Diverse aspecten 
moesten daarbij buiten beschouwing blijven, 
zoals hoe de werkgelegenheid bevorderd kan 

worden, hoe de deelname van de gehandicapten 
aan het gewone onderwijs geconcretiseerd kan 
worden, hoe in het kader van de ruimtelijke or
dening op de problematiek kan worden in
gespeeld, hoe de zo broodnodige kadervorming 
van de gehandicapten aangepakt kan worden, 
hoe de sociale werkvoorziening op de emancipa
tie van de gehandicapten al dan niet inspeelt enz. 
Wel hoop ik duidelijk gemaakt te hebben, dat er 

nog een belangrijke taak te vervullen is in het ka
der van een samenhangend gehandicaptenbeleid 
in en op allerlei niveaus van onze samenleving, 
inclusief de overheid in al haar schakeringen. Het 
zal een proces moeten worden waarin maatrege
len en mentaliteitsverandering door bewustwor
ding hand in hand gaan. Gehandicapten en niet
gehandicapten zullen samen aan dit proces lei
ding moeten geven. De weg is nog lang, maar het 
is mijns inziens alleszins de moeite waard deze te 
bewandelen, omdat aan het einde daarvan de op
heffing van het isolement van de gehandicapten 
ligt en het opheffen van het wanbegrip voor de 
mensen met handicap. Zij hebben recht op het 
maken van eigen keuzen, hoe zij willen leven, wo
nen en werken. 
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