Naar een inclusieve samenleving voor Generatie-G
Twee miljoen Nederlanders hebben een handicap. Ze hebben een visuele, motorische of verstandelijke beperking of zijn doof/slechthorend. Gewoon meedoen is voor velen van hen nog
altijd niet vanzelfsprekend. De werelden van mensen met en zonder handicap staan nog mijlenver uit elkaar. Van volwaardig deelnemen aan de samenleving is nog onvoldoende sprake.
Gelukkig zijn wij als maatschappij ons daar erg van bewust en willen veel mensen daar wat
aan doen. Als goede doelen helpen wij daarbij, door mensen bij elkaar te brengen en de afstand te verkleinen. Zo werken wij aan échte inclusie.
Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland om de positie van mensen met een beperking te verbeteren. In vijf jaar zijn er flinke stappen gezet. Wij zijn als goede doelen trots op
de resultaten die wij met de steun van onder andere de VriendenLoterij en het Nederlandse
publiek hebben kunnen realiseren. Duizenden kinderen en jongvolwassenen met én zonder
handicap kunnen dankzij hun inzet samen sporten, spelen, leren, muziek maken en vriendschappen sluiten. Zo startte de Bijzondere Eredivisie, waarbij G-voetballers uitkomen voor hun
favoriete profclub. En start in zes academische ziekenhuizen een sportpoli om kinderen met
een lichamelijke handicap naar sport te begeleiden. Duizenden jongeren met en zonder beperking zijn nu elkaars beste buddy’s en jonge kinderen kunnen samen buiten spelen, zonder
drempels. Drempels wegnemen deden wij ook bij tientallen musea, stadions en pretparken.
Maar we zijn er nog niet. Er moet nog veel gebeuren. Daarom presenteren wij onze agenda
voor de toekomst, vooral voor jongste generatie met een handicap. Wij noemen ze de Generatie-G, waarbij G niet alleen staat voor gehandicapt, maar vooral voor gelijkwaardig, gewoon, gelukkig.
De agenda van Esther Vergeer Foundation, het Gehandicapte Kind, HandicapNL,
Jantje Beton, Special Olympics Nederland en De Zonnebloem bevat concrete voorstellen hoe
we kunnen komen tot een inclusieve samenleving. Zo moet er gewerkt worden aan sociale cohesie en meer onderling contact, al van jongs af aan. Samen sporten, spelen, leren, werken,
wonen en genieten van cultuur en vrije tijd. En niet onbelangrijk: een toegankelijk Nederland,
waar geen drempels zijn die ervoor zorgen dat mensen worden buitengesloten.
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Mijlpalen waar wij trots op zijn
1. De afgelopen vijf jaar hebben wij gezamenlijk meer dan 150 miljoen aan donaties geinvesteerd in projecten die bijdragen aan een inclusieve samenleving, waarvan 70
miljoen vanuit bijdrages van de VriendenLoterij en Postcode Loterij.
2. Tienduizenden kinderen en jongeren met een handicap hebben kennis gemaakt met
sport. Velen van hen zijn nu wekelijk actief op een sportvereniging.
3. In 2019 is de Bijzondere Eredivisie gestart. Een unieke voetbalcompetitie waarbij Gvoetballers uitkomen voor hun favoriete profclub. Het doel is dat de Bijzondere Eredivisie een vaste plek krijgt in het voetballandschap.
4. Honderden jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en motorische handicaps hebben persoonlijke begeleiding gekregen om een zo normaal mogelijk leven te
leiden. Zij kunnen weer deelnemen aan onderwijs, studie en werk, weten zich gesteund door hun familie en vrienden en hebben minder (dure) zorg nodig.
5. Veertig maatschappelijke organisaties, gemeentes, bedrijven en VWS ondertekenden
het SamenSpeelakkoord. Samen gaan zij voor veel meer samenspeelplekken, zodat ieder kind met een beperking in de eigen woonomgeving met andere kinderen kan spelen.
6. Maar liefst 70 (grote) vrijetijdslocaties, zoals het Rijksmuseum, De Efteling, Koninklijk
Theater Carré en de stadions van SC Heerenveen en Vitesse, zijn getoetst en geadviseerd op het gebied van fysieke toegankelijkheid.
7. Het Ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF tekenden in
2018 het Nationaal sportakkoord met ambitie nummer 1: inclusief sporten en bewegen. Inmiddels hebben 346 van de 355 gemeenten een lokaal sportakkoord met allemaal de ambitie; inclusief sporten en bewegen.
8. Sinds 2015 zijn er maar liefst 40 Samen naar School klassen opgericht binnen de muren
van een gewone basisschool. Kinderen met en zonder handicap kunnen zo van jongs af
aan samen leven en leren met kinderen in hun buurt.
9. Sinds 2018 zijn meer dan duizend jongeren met en zonder beperking via het programma [Buddies] met elkaar in contact gebracht. Zo zijn er honderden nieuwe vriendschappen ontstaan en is de eenzaamheid onder jongeren met een handicap bestreden.
10. Deze week start de eerste van zes sportpoli’s in academische kinderziekenhuizen geopend. De poli’s vormen de start van een persoonlijk begeleidingstraject naar een sportclub die bij het kind past en waar het kind welkom is.
11. Honderden jongeren met een verstandelijke beperking hebben een baan gevonden in
een (openbare) speeltuin. Dit is goed voor hun arbeidsparticipatie én het brengt de
wereld van jonge mensen met en zonder handicap bij elkaar.
12. Duizenden sporters met een verstandelijke beperking kwamen in actie tijdens Special Olympics Nationale Spelen in Nijmegen en de Achterhoek, World Games in Abu
Dhabi en Oostenrijk en vele Regionale Spelen verspreid over Nederland. Daarnaast is in
2018 de succesvolle #PlayUnified campagne van start gegaan om samen sporten landelijk onder de aandacht te brengen.
13. Via het sportplatform Uniek Sporten weet iedereen met een handicap waar je in je eigen buurt kan sporten. Ook kan je via het platform sporthulpmiddelen lenen en aanschaffen en thuislessen volgen.
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Onze ambities voor Generatie-G
1. Elke gemeente in Nederland heeft eind 2025 minimaal één samenspeelplek en één Samen naar School klas. Van jongs af aan groeien kinderen zo samen op, verdwijnt de onderlinge afstand en hoeft geen kind zich meer eenzaam te voelen!
2. Wij wensen een wereld die groter is dan het gezin, de eigen woongroep en de hulpverleners. Waarin jongeren met een handicap aansluiting vinden bij leeftijdsgenootjes en
volwaardig deelnemen aan onderwijs, sport, werk en sociale activiteiten. Daarom is er
over vijf jaar voor iedereen de mogelijkheid tot een waardevolle vriendschap, met of
zonder buddy.
3. Alle vrijetijdlocaties, winkels en horeca gaan aan de slag om hun toegankelijkheid voor
mensen met een handicap te meten én te verbeteren, van a tot z.
4. Festivals zijn de ‘fieldlabs’ van een toegankelijke samenleving. Alle grote en toonaangevende festivals in Nederland zijn over vijf jaar toegankelijk en daarmee een voorbeeld
voor Nederland. Mensen met een handicap kunnen net als ieder ander de ultieme festivalervaring beleven, ook door er meerdere dagen te verblijven.
5. Sport en muziek spelen een essentiële rol in het leven van jonge mensen. Daarom gaan
wij ervoor dat alle sport- en cultuurverenigingen open staan voor iedereen om actief
mee te doen. Dit zorgt ervoor dat jongeren met een handicap vaardiger, fitter en zelfredzamer zijn en dat mensen met én zonder handicap elkaar sportief ontmoeten.
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