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IMPACT

zo hoog als bij de rest van de 
bevolking. Ongeveer zestig procent 
van de ouders met een kind met een 
beperking krijgt een burn-out. Cijfers 
waar we niet vaak bij stilstaan en die 
eigenlijk amper te bevatten zijn. ‘En 
dat is nu juist het probleem’, aldus 
Jeroen van de Koppel. ‘We denken 
dat alles zo goed geregeld is in 
Nederland, maar dat valt dus tegen. 
Er ligt bijvoorbeeld een enorme druk 
op ouders van een gehandicapt kind. 
En die druk neemt alleen maar toe. 
De zorg die vanuit de overheid wordt 
gegeven, neemt af en er heerst een 
enorme bureaucratie. Ik hoorde laatst 
een moeder zeggen: ‘Wij krijgen geen 
burn-out dóór ons kind, maar door 
het strijden vóór ons kind. We lopen 
op tegen regeltjes.' De zorg rond de 
handicap is zo complex georganiseerd 
en daardoor voelen ouders zich 
machteloos.’

Hoe komt het dat we niet meer 
op de hoogte zijn van deze cijfers? 
Jeroen: ‘Mensen met een beperking 
staan vaak aan de zijlijn van de 
samenleving, ze kunnen domweg 
niet meedoen in de maatschappij. 
Daardoor zijn ze voor veel 
Nederlanders onzichtbaar. Dat 

brengt dan ook gelijk het volgende 
probleem met zich mee: eenzaamheid. 
63 procent van de Nederlanders met 
een handicap geeft aan zich vaak 
eenzaam te voelen. Dat komt door 
verschillende barrières.’

REHAB ACADEMIE
‘Wanneer iemand in een rolstoel 
is beland, gaat die persoon na een 
periode doorgebracht te hebben in 
een revalidatiecentrum, weer naar 
huis. Vanaf dat moment moet die 
persoon het zelf opknappen. En dat 
terwijl het echte leven dan pas begint. 
Want hoe gaat het leven verder in 
een rolstoel? Hoe ga je eropuit? Hoe 
doe je boodschappen? Kortom, hoe 
pak je je leven op? Daarvoor hebben 
we de Rehab Academie. Hier leer 
je hoe je met rolstoel en al de stad 
in kunt, je werk kunt doen, met je 
vrienden kunt stappen. Dit intensieve 
programma wordt niet vergoed 
door de verzekering, maar door de 
stichting.’

Het probleem van isolement wordt 
door HandicapNL op verschillende 
manieren aangepakt. ‘Zo hebben we 
er vorig jaar voor gezorgd dat mensen 
met een handicap een festival konden 

bijwonen. Zonder hulp moeten 
deze mensen het festival vroegtijdig 
verlaten en om 21.00 uur de Regiotaxi 
instappen. Tijdens Zwarte Cross, het 
grootste festival van Nederland, kon 
deze groep het hele weekend blijven 
en aan het einde van de avond, net 
als alle andere feestvierders, hun 
bed inrollen. Dat hebben we met 
onze vrijwilligers en de stichting 
No Restrictions Party Unlimited 
(NRPU) mogelijk gemaakt. We gaan 
samen met festivalorganisaties kijken 
hoe we dit concept kunnen uitbreiden. 
Het werkt namelijk tweeledig: we 
geven de rest van de bezoekers ook 
een inkijkje in het leven van mensen 
met een handicap.’

PROJECTEN EN CAMPAGNES
‘We hebben de laatste zestig jaar 
mooie projecten opgezet, maar ik denk 
dat de kracht van HandicapNL ook 
in onze kleinschalige initiatieven zit’, 
zo legt Jeroen uit. ‘Mogelijk gemaakt 
door onze vrijwilligers en donateurs. 
‘Klein geluk’ noemen we dat. Denk 
aan het mogelijk maken van sport, 
muziek, theater en andere soorten 
van ontspanning voor mensen met 
een beperking. We noemen deze 
acties Klein geluk vanwege de kleine 


