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1. Samenvatting
Op vraag "1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de
toegankelijkheid in onze gemeente?" antwoordt 89% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 2%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen antwoord (49%) is:
"Belangrijk".
Op stelling 2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 44% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 12% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Mee eens".
Op vraag "3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 63% van de respondenten: "Weet niet".
Op stelling 4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 62% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 18% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (43%) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP Venray, waarbij 261 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Toegankelijkheid
In een nieuw VN-verdrag staat beschreven dat de toegankelijkheid in het algemeen moet
worden verbeterd zodat mensen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving.
Men streeft naar een zo toegankelijk mogelijke gemeente op gebieden als werk, scholen,
infrastructuur, vervoer etc. voor mensen met zowel een lichamelijke als psychische beperking.

1 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed
aan het verbeteren van de toegankelijkheid in onze
gemeente?

(n=250)
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Op vraag "6 Hoe belangrijk vindt u het dat er aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de
toegankelijkheid in onze gemeente?" antwoordt 89% van de respondenten: "(zeer) belangrijk". 2%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) onbelangrijk". Het meest gekozen antwoord (49%) is:
"Belangrijk".

Toelichting
Zeer
belangrijk









Belangrijk



Een gemeente moet vriendelijk en bereikbaar zijn voor iedereen
Ieder mens heeft iets waar hij of zij goed in is en dat moet gebruik/benut
worden daar wordt idereen beter van
Iedereen moet zich kunnen ontplooien. En nietdoor pech op de bank blijven
zitten
Ik heb 20 jaar in de psychiatrie gewerkt en weet hoe belangrijk dit is.
Bovendien heb ik vrienden die in een rolstoel zitten. Probeer zelf maar eens
zelfstandig te functioneren vanuit een rolstoel. Niet te doen.
Maak wijn in Venray rolstoel vriendelijk. maak op / af ritten voor rolstoelen e.d.
nu op veel plaatsen is niet met een rolstoel te rijden.
Waarom zou je mensen met een beperking het juist moelijker maken dan ze het
al hebben!
Waarom zouden mensen met een beperking slechts beperkt lid van onze
samenleving mogen zijn?
Hoewel het zeer vermoeiend zal verlopen als ieder mee kan praten.
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Iedere mens verdient in beginsel gelijke benadering en mogelijkheden
Kudfwhvusefhvmjersy
Minder drempels ook in het verkeer zou zeer wenselijk zijn!
Zeker met de groeiende vergrijzing een must

Neutraal



Venray is hier als zorggemeente al eeuwen mee bezig. Het is hier zo slecht nog
niet. We zijn een mooi voorbeeld voor plaatsen/steden waar er nog wel een
tandje harder gegaan mag worden.

Onbelangrijk



De toegankelijkheid is nu behoorlijk geregeld
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2 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor
mensen met een lichamelijke of psychische beperking’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=233)
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Mee oneens

Zeer mee
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Weet niet

Op stelling 7 ‘Onze gemeente is een toegankelijke gemeente voor mensen met een lichamelijke of
psychische beperking’ antwoordt 44% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 12% van de
respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (38%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens



Mensen met een beperking tellen ook mee.

Mee eens



Mensen in Venray zijn bekend met mensen met een beperking. Er is over het
algemeen begrip voor deze groep. Wel zou er extra aandacht voor mogen blijven
zodat ze beter mee kunnen in de maatschappij. Dit geldt voor mensen met een
beperking maar ook voor de gewone burger. Ik ken situaties waarbij burgers niet
weten wat ze moeten doen. Een soort hulplijn waarbij contact is met expertise zou
hierbij helpen

Neutraal



Hoop dat gemeente toegankelijk is maar dit kan voornamelijk door mensen met een
beperking of hun vertegenwoordigers beoordeeld worden
Ik denk dat je die vraag pas echt goed kan beantwoorden wanneer je een beperking
hebt.
Wellicht voor een volgende keer een extra tab plaatsen of de beantwoorden een
beperking heeft of niet.
Kan ik niet beoordelen.




Mee
oneens




Een belangrijk aspect in toegankelijkheid is voor mij "gemengd" met mensen
zonder deze beperking. dat wordt slechts in zeer beperkte mate gerealiseerd. Geldt
overigens ook voor integratie van inwoners afkomstig uit andere landen.
Fietsers: hebben het moeilijk. Vele paden in het centrum zijn ook toegankelijk voor
de auto. En de ouderen en e-bikers krijgen vanzelf de schuld. Iedereen let wel eens
niet op. De automobilisten rijden doorgaans te snel. Waarom geen 60km wegen
naar Venray toe?????? Het is haast niet meer om over te steken. En het
autoverkeer is veel meer geworden. Ik zit vaak op de fiets.
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Ga eens bij het VvanG kijken en naar alle verwarde mensen die hier op straat lopen.
Het schort bij veel (openbare) gelegenheden nogal aan de toegankelijkheid en de
acceptatie van, met name, psychisch bepekte mensen laat ook te wensen over.
Lees mijn punt 6

Zeer mee
oneens



Kijk eens naar winkels, horecagelegenheden enz.

Weet niet



Dfhvkjsefhvkjsef
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2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente een toegankelijke gemeente
vindt? (n=102)
Toelichting (64%):




































Aanpassingen in gebouwen.
Al sinds ik me kan heugen zijn hier diverse instellingen voor mensen met een beperking
Alle voorzieningen zijn er.
Anders was v.gogh. rooyse wissen en alle andere instituten er nooit gekomen of allang
weggeweest
Daar wij al van voorheen gewend zijn aan deze doelgroep en daardoor vrij tolerant zijn
Dat denk ik.
De gemeente is er deels op ingericht en er zijn voldoende ondersteunende instanties
De meeste openbare instellingen en winkels zijn al aangepast.
De middenstand is door de jaren heen al bekend, door de diverse gevestigde instellingen dat ze
hier mee om kunnen gaan.
Doet veel voor de toegankelijkhieid.
Door de diverse gespecialiseerde instellingen
Door de voorzieningen
Er is al veel gedaan door het gehandicaptenplatform
Er is de afgelopen jaren veel aandacht aan besteed en veel werk van gemaakt mede door inzet
van gehandicapten platvorm
Er is hier heel veel aandacht voor zorgbehoeftigen, zie toelichting bij vraag 6
Er is van alles aan gedaan om de mensen met een beperking het zo gemakkelijk mogelijk te
maken
Er is veel aandacht voor, af en toe nog bijna meer aandacht als voor de mensen die geen
beperking hebben lijkt het
Er wordt aandacht besteed aan aangekaarte problemen als die worden gemeld. Bij openbare
gebouwen kan invloed worden uitgeoefend doo de bouwvergunning.
Er wordt aandacht besteed aan de toegankelijkheid.
Er zijn al diverse voornoemde instellingen gevestigd.
Er zijn al veel initiatieven op dit gebied geweest en openbare gebouwen zijn heel toegankelijk
Er zijn div. projecten om mensen op te vangen die het nodig hebben en voor lichamelijk
gehandicapten zijn we ook al een eind op weg nog niet genoeg
Er zijn genoeg grote instellingen voor mensen met psychische problemen die allemaal een plekje
hebben binnen onze gemeente
Er zijn veel voorzieningen.
Fysieke aanpassingen zijn duidelijk aanwezig, maar niet alles is mogelijk.
Geen hoge stoepen in het centrum
Geen klachten gehoord
Gemeente en inwoners van venray doen hier veel aan
Gemeente huisvest GGZ en heeft uitgebreide ervaring in de omgang met de mensen
Gezien de voorgeschiedenis van Psychiatrie en mensen met een handicap en de acceptatie
hiervan.
Heb dit zelf ondervonden
Heb zelf dik 47 jaar in psychiatrie gewerkt
Het gaat goed! Maar kan zeker beter
Ik zie aan de voorzieningen die mensen met een beperking worden geboden het positieve in het
gemeentebeleid.
Ik zie dat bij openbare gebouwen voorzieningen getroffen zijn.
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Ik zie genoeg mensen met een beperking in onze gemeente..dus lijk mij dat het goed zit.
In de buitendienst zijn vele mensen werkzaam met een beperking
In de gemeente wordt regelmatig gekeken naar de toegankelijkheid.
In Venray reageren we al lang normaal op mensen met een psychische beperking. Wel vind ik dat
de gemeentelijke dienst meer mag doen om mensen met een beperking werk aan te bieden. Ook
mag ercritischer gekeken worden naar het bestuur van de NLW, die niet adequaat reageert op
veranderingen. Slecht management daar, geen ondernemers maar amtenaren! Hier moet de
gemeente op reageren.
Ingang en balie is daarvoor ingericht evenals kantoren op het gemeentehuis
Is reeds jaren aan gewerkt/gecontroleerd door gehandicapten vereniging.
Je kunt overal met rolstoel/scootmobiel terecht.
Je ziet al veel aanpassingen in vooral in de openbare gebouwen.
Kijk maar om je heen.
Kijk om je heen in Venray
Meer dan 75% van de voorzieningen zijn goed bereikbaar.
Meer kun je niet doen dan nu.
Meeste stoepen zijn verelaagd .
Op veel plekken is er een deur die opengaat en-of openstaat
Openbare voorzieningen lijken goed toegankelijk
Over het algemeen zijn locaties en gebouwen goed bereikbaar en binnen te gaan
Van oudsher bekend met psychiatrie
Van oudsher wonen er veel psychiatrische patienten in Venray c.q. blijven er wonen nadat ze
uitbehandeld zijn
Van vroeger uit al
Vanuit de Venrayse historie kijken mensen niet neer op mensen met een psychische beperking.
We zijn ermee opgegroeid en hebben meegemaakt dat voor 99% na regen zonneschijn komt.
Vanuit historie veel ervaring met (ex) psychiatrische patienten
Veel aandacht voor
Veel mensen met een geestelijke beperking wonen reeds in Venray, zijn al onderdeel vd
samenleving
Veel voormalige patienten van physchitrische inrichtingen leven nog steeds zonder grote
problemen in Venray
Veel voorzieningen en (vrijwillige) zorgverleners
Venray is van oudsher een open en toegangkelijke gemeente bij uitstek voor deze mensen
Voldoende aandacht
Voldoende aandacht voor fysieke toegankelijkheid. Venray staat bovendien door haar
zorgverleden zeer open voor mensen met 'een vlekje'.
Voor zover ik kan oordelen is iedereen welkom en wordt er gepoogd om ook iedereen welkom te
laten zijn.
We hebben binnnen venray meer mensen met een beperking dan we in de gaten hebben.
Wordt altijd rekening gehouden bij de receptie als mensen binnen komen met een beperking of
problemen.
Ze doen er veel aan om te zorgen dat alle mensen erin kunnen
Ze zijn er intensief mee bezig betrekken de mensen er ook bij
Zie dat hier op veel plekken aandacht aan wordt gegeven. Bijvoorbeeld door certificaat rolstoel
vriendelijk
Zie mensen in dienst die beperking hebben
Zo voel ik dat als ik om me heen kjik

Weet niet (36%)
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2.1 Kunt u toelichten waarom u onze gemeente geen toegankelijke gemeente
vindt? (n=29)
Toelichting (97%):































Alleen al het fietsbeleid is drama omdat ik hartpatient ben zou voor mij het heel fijn zijn om de
fiets overal mee naar toe te nemen en evt een paar min bij bv hema te kunnen zetten en weer
verder door de grotestraat
Bedrijven en winkels woede te weinig gestimuleerd om in het gedachtengoed mee te werken.
Dat heb ik in punt 6 beschreven
De trottoirs houden teveel rekening met auto-inritten etc. bv julianasingel
Er is nog onvoldoende aandacht hiervoor. En goede toegangelijkheid verplichten is een echt
dingetje
Er kan op dat gebied nog wel het een en ander verbeterd worden. Zeker bij ondernemend
Venray
Er liggen veel kinderkopjes, wat erg lastig is met rollator enkeling scootmobiel. De parkeerplaats
Raadhuisplein belemmert regelmatig doorgang, doordat het pad wat er loopt uitmondt op de
parkeerplaats.
Er moet nog veel veranderen
Er wordt in de horeca in Venray te weinig rekening mee gehouden.
Er wordt meer voor migranten gedaan voor deze nog steeds vergeten groep
Geen duidelijk loket voor informatie
Gehandicapten worden uitgescholden, hebben nergens toegang toe.
Het heeft geen prioriteit bij onze vertegenwoordigers dat was duidelijk te zien aan de
verkiezingsprogramma’s er waren maar 2 partijen die er iets over in hadden staan. En nog
duidelijker is het doordat onze gemeente nog steeds geen agenda voor inclusie hebben
geschreven.
Kan altijd verbeteren
Laat het college van B&W eens met een rolstoel door de wijken gaan.
OP de openbare weg zijn er nog voldoende obstakels die toegankelijkheid tegenhouden. Denk
bijv aan smalle trottoirs, reclameborden op straat, onvoldoende trottoirverlagingen, wegen die
onlogisch zijn aangelegd.
Opvang en begeleiding kan beter
Rekken in winkels te dicht op elkaar voor een rolstoel. Opstakels door borden buiten de winkels,
ontoegankelijke toiletten of geen toiletten voor winkelend publiek. Obstakels op de strepen voor
blinden, auto's die op het trottoir worden geparkeerd. Geen toezicht hierop door het minimale
blauw op straat.
Slechte stoepen, winkels die je niet in kunt, verschillende cafe's niet makkelijk toegankelijk enz.
Slechte toegankelijkheid in winkels openbare gebouwen, stoepen op en af lopen,visueel
geleiden tegels niet juist gelegd etc
Uit gesprekken met mensen uit deze doelgroepen
Veel stoepranden die niet voorzien zijn van rolstoelvriendelijke afstappen
Voorzieningen zijn wel aanwezig maar support vanuit de overheid ontbreekt deels door
onderbezetting gekwalificeerd personeel en overkill aan administratie.
Wmo is niet accuraat en betreffende ambtenaren voeren hun werk niet uit volgens afspraken die
ze zelf opperen en dus met loze beloftes.
Zie boven
Zie bovenstaande!
Zie hierboven.
Zijn grenzen aan.moet in verhouding staan met de rest .
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Weet niet (3%)
Toelichting
Toelichting: 

Omdat de gemeente geen zeggenschap heeft over mensen met een geestelijke
beperking.
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3 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid
verbeterd mag worden in onze gemeente?
70%

(n=251)
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Op vraag "8 Zijn er, volgens u, locaties waar de toegankelijkheid verbeterd mag worden in onze
gemeente?" antwoordt 63% van de respondenten: "Weet niet".

Ja, namelijk:






















Akoestiek in openbare gebouwen i.v.m. gehoorbeperking
Auto's die geparkeerd staan op stoepen
Bijv rondweg Brukske; drempels en toegangen winkels
Bioscoop, geen openbaar toilet in centrum
Brukske
Brukske vanaf Henri Dunant
Buitengebied met smalle weggetjes biedt geen beschermde wandel en rij stroken voor invaliden.
Centrum, terras San di e doorgang verhinderen, invalideparkeerplaatsen die vol staan met
fietsen,tijdens o.a. markt etc.
De bioscoop heeft bijv. Geen lift. Zonde!
De bioscoop. Het is van de zotte dat een dorp van deze omvang een ontoegankelijke bioscoop
hebben.
De Kruisstraat word een chaos als de 18 appartementen klaar zijn
Er wordt in de horeca in Venray te weinig rekening mee gehouden.
Er zullen altijd punten zijn die verbetering verdienen
Gewoon op de terrasjes af en toe, of met de kermis, toiletruimtes voor mensen met een
beperking....
HAP de wien en alles wat in het pand gevestigd is.
Hele gemeente
Her en der de trottoirs, zowel de breedte, het er op parkeren van auto's en ook de slechte
toestand van de aanwezige trottoirs
Het zusje deklokkenluider
Hoeca
Ja alle toegangswegen 60 km. snelheid. Verder een fietspad is een fietspad en geen utoweg. Dit
is in Venray centrum erbarmelijk.
Ja de stoepen in de wijken.

11




































Kan al
Kijk goed rond en dan zie je het zelf.
Kruidvat
Kruidvat, ingang Jumbo Veltum niet toegankelijk door fietsen enz.
Maak eens een controle ronde door het dorp, mogelijk met de wijkgebouwen enz. Het is vaak
geen onwil maar niet over nagedacht. Ook mag er verbetering komen in de benadering van
mensen met een psychische beperking bij het gemeentehuis en de wijkcentra's .
Meer invalide parkeerplaats
Meer oversteekplaatsen met stoplichten zoals bij de Oostsingel
Mensen met lichamelijke beperkingen en dan bedoel ik mensen die afhankelijk zijn van
rolstoelen, rollators e.d. lopen vaak aan tegen problemen als versperring van trottoirs door
auto's en zeer ongelijke/los liggende stoeptegels. wat voor mensen die moeilijk ter been zijn vaak
gevaarlijke situaties oplevert. Er moet meer gecontroleerd worden op deze zaken.
Minder drempels. Er zijn zoveel mensen die iedere keer extra last ondervinden. omdat ze wat
aan hun lichaam mankeren
Nlw
Obstakels trottoirs ,horeca gelegenheden niet of nauwelijks kunnen betreden toiletten niet
aan gepast of boven of op beneden verdieping
Ongetwijfeld zijn die er
Ook wij zijn onvoldoende toegankelijk. Met name toiletbezoek is bij veel zaken niet of nauwelijks
mogelijk, zelfs voor de valide bezoeker. Dan is toiletbezoek voor de invalide bezoeker helemaal
een probleem.
Over het algemeen de stoepen in de gemeente
Overal waar dat nodig is
Oversteekplaatsen voor blinden en of slechtzienden..Toegankelijkheid van de app.die zich aan de
Noordsingel de achterkant van de J.Linders.
Sportverenigingen
Toegankelijkeheid in het arbeidsproces
Trottoir
Trottoirs- wegen-kernen in sommige dorpen
Vele trottoirs in het Centrum zijn slecht begaanbaar voor o.a. Rostoelenen rolators
Vele winkels en parkeergarage aan de julianasingel
Wandel en fietspaden
Wc’s in vele horeca
Werk
Winkelingangen, vooral oudere panden.
Winkelpaden
Winkels
Winkels en en openbare gebouwen
Winkels, bedrijven en verenigingen.
Zeker wat betreft voor minder valide mensen denk hierbij aan het makkelijk kunnen
manoeuvreren met een rolstoel.
Zie bovenstaand antwoord. Er zou vrije doorgang moeten zijn bij het Raadhuisplein en de
kinderkopjes zouden vervangen moeten worden door tegels,of asfalt.
Zorg er eens voor dat auto's die op parkeerstroken staan die grenzen aan voetpaden niet met de
voor of achterkant op het trottoir komen, ik maak dat dagelijks mee bij de Vredeskerk.
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Toelichting
Nee, de hele
gemeente is
toegankelijk



Ik kom ook niet overal dus een 100% dekking is ook niet nodig. Er moet wel
voldoende keus zijn.

Ja, namelijk:



Er zijn volgens de gegevens nog meer dan voldoende werk plekken die ze
met deze mensen kunnen invullen.
Zie boven


Weet niet




Ik weet zo niet waar gehandicapten mee te maken hebben. Het is vast niet
100% op orde, maar wat wel of wat niet kan ik niet overzien.
Kjdvhkuaehfjkaerhvjes
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Een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen, dat is het ideaal van MEE. MEE
is een organisatie die mensen met een beperking ondersteund.

4 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking
volwaardig kunnen meedoen is mogelijk’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=231)
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Op stelling 9 ‘Een samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen is
mogelijk’ antwoordt 62% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 18% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (43%) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens






Mee eens








Neutraal




Als je het maar allemaal (dus iedereen) wilt.
Als wij als burgers weer een groter sociaal bewustzijn krijgen, is dit zeer goed
mogelijk. Het sociale bewust zijn kan misschien weer opgang gebracht worden door
alle jongeren een sociaal dienstplicht jaar te laten doen. En dit volwassenen op
vrijwillige basis aan te bieden. De hoop is dan dat sociaal gedrag weer meer de
norm wordt.
Iedereen kan, en wil zijn steentje waarschijnlijk graag bijdragen.
Voorlichting geven het is vaak geen onwil.
Aksjfbvkjdszhfmjsdz
Dan moet er wel maatwerk geleverd (kunnen) worden.
Dat moet men wel willen en er dan ook aandacht aan besteden
In een ideale samenleving wel maar zullen onder ogen moeten zien dat de
werkelijkheid er soms ver vandaan is
Randvoorwaarden voor een mooie samenleving downloadend is voor alle groepen.
Voorzover mogelijk bij deze mensen om mee te kunnen doen
Elke mens mag zelf bekijken wat belangrijk is voor hem en haar, en hier zelf in
investeren en ontwikkelen.
Er zijn zeker zoveel mensen tussen gezond en handicap inzitten. De vergeten groep
zal ik maar zeggen!
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Mee
oneens











Zeer mee
oneens








Weet niet




Volwaardig meedoen kan in veel situaties niet. Ook voor niet gehandicapten zijn er
soms obstakels waardoor men niet alles kan wat men wil.
Zal altijd moeilijk blijven, heeft te maken met acceptatie en begrip
100 % volwaardig is een utopie. Er blijven altijd belemmeringen in de woon en
leefomgeving die dit verhinderen.
Deze stelling suggereert dat dit voor alle beperkingen en alle voorzieningen en alle
sporten/recreatie geldt. Volgens mij kan dat niet. In ieder geval niet voor alle
beperkingen. Het streven moet zijn voor alle mogelijkheden die zich voordoen.
Het woord beperking zegt het al. Natuurlijk moeten zij mee kunnen doen. Maar
volwaardig zal niet voor iedereen mogelijk zijn. Vooral bedoel ik dan psychische
beperking.
Ligt in belangrijke mate aan de beperking.
Mee oneens. Mensen met een beperking zullen altijd nagekeken, meteen in een
hokje worden geplaatst.
Hun wordt nooit een volwaardige kans gegeven.
Mensen met een beperking kunnen in een samenleving tot op zekere hoogte
functioneren en meedoen binnen hun mogelijkheden. Volwaardig meedoen is niet
hetzelfde. Zij zullen nooi 100% mee kunnen doen, dit is een utopie
Voor een kleine groep mensen zal volwaardige deelname aan de samenleving
helaas altijd onmogelijk blijven vanwege de ernst van de beperking. Het is een
utopie om in volwaardige deelname te geloven. Daarvoor is de wereld te hard, te
gehaast, te egocentrisch en te onsociaal.
We kunnen het zo makkelijk mogelijk maken voor iedereen, maar er zal altijd wel
een probleem de kop opsteken en hoe vervelend en hard het ook kan zijn, sommige
zaken kun je niet oplossen.
Dan onderschat je het probleem waar mensen met een beperking altijd mee
moeten handelen. Dat is niet leuk of aardig maar niet alle handicaps kunnen met
een vervangend aanbod worden weggepoetst. Ook hier moet de mate goed zijn en
dat lijkt me een mooi streven.
Ik ben van mening dat mensen met een beperking wel degelijk volwaardig mee
kunnen doen in de samenleving. Ze dienen daar dan echter ook wel naar betaald te
worden!! Nu mogen ze wel meedoen, maar krijgen daar minder voor betaald en dat
is niet eerlijk en al helemaal niet volwaardig. Wellicht dat mensen met een
beperking door hun handicap iets langzamer werken maar hoe productief is een
'normale' werknemer die continue naar buiten loopt voor een sigaret en de helft
van zijn tijd staat te kletsen met collega's of spelletjes speelt op zijn telefoon???
Mensen met een beperking worden gezien als "lastig". Veel mensen met een
beperking komen NIET aan het werk.
Nee, dat kan gewoon niet. Een beperking is de facto al de reden waarom set niet
kan. Dat iedereen zo veel mogelijk mee moet doen is voor mij heel normaal. Maar
dat kan simpelweg niet volwaardig zijn.
Tegen beter weten in alsof ze niets hebben. Stop die onzin.
Dat ligt aan de definitie van volwaardig.
Met een (zware) beperking ben je nu eenmaal beperkt.
Zolang het stoepjes zijn zal het wel meevallen, maar hiermee alleen zal het
probleem niet opgelost zijn.
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3. Onderzoeksverantwoording

Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TIP Venray
Toegankelijkheid
19 oktober 2018 tot 30 oktober 2018
261
6,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
14
4 minuten en 49 seconden
31 oktober 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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