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Zeist, 18 januari 2021
Geacht Tweede Kamerlid,
In het verlengde van de voortgangsrapportage van VWS over het programma
‘Onbeperkt Meedoen’ verzoek ik u hierbij om het ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (EZK) te vragen om een Actieplan ‘Inclusief Recreëren’ te
maken.
COVID-19 grootste ontwrichting ooit voor recreatiesector
De coronapandemie is ook voor de recreatiesector de grootste disruptie ooit.
Maar dat biedt ook kansen. Want hoe gaan we er dan ook straks voor zorgen dat
iedereen toegang heeft tot de recreatiesector? Dat mensen met beperkingen zichtbaar of niet - zich erkend voelen als onderdeel van de menselijke diversiteit1.
Ook in de wereld van recreatie. Die actie ligt bij de samenleving en bij
ondernemers die mensen de kans geven om ‘belonging’ of ‘erbij horen’ te
ervaren.
Door de coronacrisis is het belang van de ‘sense of belonging' gegroeid. Nu we
wederom in een lockdown zitten, blijkt des te meer hoe belangrijk het is dat ook
mensen met een beperking kunnen recreëren. Zij zijn nu noodgedwongen meer
alleen thuis. De eenzaamheid slaat keihard toe. Niet voor niets noemde premier
Rutte het initiatief 'Eén tegen eenzaamheid’ in de persconferentie van 12 januari
jl.
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Recreatie: luxe of noodzaak?
Recreëren is meer dan leuk tijdverdrijf. Volgens het DRAMMA model spelen zes
aspecten een rol bij onder andere de invulling van vrije tijd2: onthechting,
ontspanning, autonomie, meesterschap, nieuwe uitdagingen, nieuwe dingen leren
en betekenisvol genieten. “Vakantie is noodzakelijk. Ook, nee juist, in deze tijd”3.
Door te recreëren kunnen we ontmoeten, verbinden en ontdekken en werken we
samen aan inclusie, aan een gastvrije samenleving waarin “het gewoon is dat we
er zijn”

1,4

.

Een Actieplan Inclusief Recreëren binnen EZK
De overheid heeft hierin een belangrijke beleidsbepalende en stimulerende rol
naar ondernemers om werk te maken van toegankelijke recreatie. Een Actieplan
‘Inclusief Recreëren’ is daarin een passende eerste stap. En een adequate
vertaling van de aangenomen motie van december 2019 (nummer 24.170 /
210)5, waarin staat dat alle ministeries een Werkagenda op moeten stellen. Het
ministerie van EZK kan de implementatie van het VN-verdrag zo goed borgen.
Community ‘Toegankelijkdagjeuit’
Een community6, die bestaat uit ervaringsdeskundigen, ondernemers, belangenen brancheorganisaties en experts uit verschillende disciplines, slaat op initiatief
van Joint Projects sinds mei 2020 de handen ineen voor een meer inclusieve
recreatiemarkt. De community ondersteunt ondernemers in het toegankelijk
maken van hun locatie of activiteit. Stap één is al gezet door samen een
aanvulling te schrijven op het anderhalvemeterprotocol ‘Samen Veilig Uit’ van de
Club van Elf. Omdat wij vinden dat het werken aan toegankelijkheid een
economisch vraagstuk is, hebben we het eerste exemplaar van het protocol
overhandigd aan staatssecretaris van EZK, mevrouw Mona Keijzer.
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Coronadebat
Niet alleen in de huidige coronacrisis, maar zeker ook daarna is het goed om
actief werk te maken van toegankelijkheid als integraal onderdeel van zowel de
dag- als de verblijfsrecreatiesector. Want iedereen in dit land moet onbeperkt
kunnen recreëren. Wij verzoeken u dan ook om op te roepen tot een actieplan
tijdens het eerstvolgende coronadebat.
Bij voorbaat onze hartelijke dank. Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact op
met de initiatiefnemer en kwartiermaker van de community, drs. Karin M.
Stiksma MA CBM via karin@jointprojects.nl of 06 19057019.

Met vriendelijke groet,
mede namens de overige financiers van de community ‘Toegankelijkdagjeuit’,
Joeke van der Mei
Directeur-bestuurder Bartiméus Fonds
CC: Ieder(In)

