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GEHANDICAPTEN ONDERWEG 
een inleidende beschouwing 

door 
PROF DRS J.B. POLAK* 

Samenvatting 

Doel van dit inleidende artikcl is de verschillende bijdragen in dit boek zo veel 
mogelijk in onderling verband te plaatsen. Als raam hiervoor wordt de in het boek 
gehanteerde driedeling van het terrcin in de onderdelen 'mobiliteit', 'systemen' en 
'beleid' gevolgd. Op enkele kernvraagstukken wordt nader ingegaan. Het betreft 
hier o.m. de definiering van gehandicapt zijn, het gehandicapt zijn als factor in het 
verplaatsingsgedrag en de problematiek van de keuze tussen volledig aangepast 
vervoer en alternatief vervoer. 

Inleiding 

Waarom dit boek? 

Er is een groeiend besef waarneembaar van het pluriforme karakter van de mense
lijke samenleving. Heeft lange tijd de idee bestaan dat het leven zich afspeelde -
althans diende af te spelen- in overeenstemming met een aantal nau w omschreven 
normen, het lijkt erop dat deze wijze van zien geleidelijk aan aan betekenis aan het 
inboeten is. Teken van dit op gang zijnde maatschappelijke veranderingsproces 
zijn de verschillende emancipatoire bewegingen die in de afgelopen jaren tot 
ontwikkeling zijn gekomen. 

Betrokken op het probleemveld dat in dit boek een centrale plaats inneemt - het 
gehandicapt zijn - is het de vraag, in hoeverre de samenleving ook in het vlak van 
geestelijk en lichamelijk functioneren het bestaan van verscheidenheid als een feit 
accepteert. Zeker zijn ook hier de opvattingen in beweging. Zo valt te wijzen op 
datgene wat het parool vormde voor het Internationaal Jaar van Gehandicapten 
1981: 'Volledig meedoen in gelijkwaardigheid '. Melding kan voorts worden ge
maakt, wat Nederland betreft, van de uitspraak van de vroegere staatssecretaris 
van CRM, mw. Veder-Smit, dat 'de samenleving oog heeft en begrip opbrengt voor 
de verlangens van gehandicapten.'1 Hierbij sluit aan hetgeen Blommestijn in dit 
boek noemt als hoofddoel van het beleid dat in ons land wordt gevoerd m. b. t. de 
gehandicapten, t.w. hun maatschappelijke integratie. Parallele ontwikkelingen in 

* De schrijver is zijn mederedacteur, dr: G. Hupkes, erkentelijk vaar diens tat verbetering van de tekst 
strekkende suggesties. Alle verantwaardelijkheid blijft uiteraard bij de schrijver. 
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een aantal andere land en worden, ook in dit boek, weergegeven door Ashford. 
Een en ander mag er echter niet de ogen voor doen sluiten, dat gelijkwaardigheid 

van gehandicapten en niet-gehandicapten maatschappelijk gezien nog geen reali
teit is. Diverse bijdragen in dit boek - het meest sprekend wellicht die van de hand 
van Vogelzang - leggen daarvan getuigenis af. 

Het zal duidelijk zijn, dat een situatie waarin tussen gehandicapten en niet-gehan
dicapten wordt gediscrimineerd ook doorwerkt in de verplaatsingsmogelijkheden 
waarover gehandicapten kunnen beschikken. 

Thema van dit boek- zoals ook in de titel ervan tot uitdrukking is gebracht - is 
de vraag of, waar het hun vervoermogelijkheden betreft, voor gehandicapten het 
'volledig meedoen in gelijkwaardigheid' als een illusie of als een realiteit dient te 
worden gezien. Hoewel het belang van het kunnen beschikken over vervoermoge
lijkheden in algemene zin wei duidelijk zal zijn, mag hier toch aan de rol die het 
vervoer speelt in het menselijk leven een enkel toelichtend woord worden gewijd. 

Iedere menselijke activiteit speelt zich af in een ruimtelijk kader. Dit houdt in, 
dat voortdurend sprake is van afstanden die dienen te worden overbrugd. Men gaat 
van of naar de woning, het werk, winkels, recreatieve voorzieningen en wat dies 
meer zij. 

Vervoer is onlosmakeli[jk verbonden met de mogelijkheid een scala van activitei
ten lOals de genoemde te kunnen verrichten. Hetgeen lOjuist gezegd is geldt 
vanzelfsprekend ook voor gehandicapten. Wat de betekenis is die vervoersmoge
lijkheden bezitten in het bijlOnder voor gehandicapten komt op verscheidene 
plaatsen in dit boek aan de orde. Het belang dat wordt gehecht aan het vervoer 
blijkt b.v. zeer duidelijk uit de titel van het artikel van Van Leer: 'Vervoersmoge
lijkheden voor gehandicapten: een levensbehoefte'. 

Nu dient wei tegen een overs chatting van de rol die vervoersvoorzieningen in het 
leven van gehandicapten kunnen spelen te worden gewaakt. Zo wordt er in de 
eerste plaats van diverse kanten op gewezen, dat het probleem van toegankelijke 
vervoersvoorzieningen nlet los kan worden bezien van dat van de toegankelijkheid 
van allerlei andere voorzieningen, lOals woningen en openbare gebouwen. Ook 
buiten het vervoerssysteem vindt de gehandicapte tal van barrieres op zijn of haar 
weg (Van Leer, 1977). Ook indien men het voorgaande in aanmerking neemt, mag 
echter niet de verwachting ontstaan, dat een verbetering van de verplaatsingsmoge
lijkheden de -- of zelfs ook maar een groot deel van de -- problemen van gehandicap
ten lOU kunnen oplossen. Er zou aan tal van andere voorwaarden dienen te worden 
voldaan, waarbij verreweg het belangrijkste blijft of niet-gehandicapten gehandi
capten in de omgang aanvaarden als gelijkwaardige medemens. 

l. E. Veder-Smit, toespraak bij de opening van de door de Nederlandse Vereniging Bescherming 
Voetgangers georganiseerde studiedag over het thema De Gehandicapte en het Verkeer, oktober 1980. 
Ministerie van Volkshuisvesting en Milieuhygiene (korte samenvatting in Mensen op straat, winter 
1980, biz. 4; uitgave van de Nederlandse Vereniging Bescherming Voetgangers). 
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Dit gezegd zijnde is er niettemin aile reden aandacht te schenken aan de vervoers
mogelijkheden voor gehandicapten en zich erin te verdiepen welke behoeften in dit 
vlak leven. Alsook hoe aan die behoeften kan worden voldaan. 

De stand van zaken 

Om de in dit boek gebundelde bijdragen in het juiste perspectief te zien is het van 
belang kort na te gaan welke op dit ogenblik de stand van zaken is t.a.v. de 
bestudering van de vervoersproblematiek van gehandicapten. In het algemeen kan 
worden gesteld, dat, in de stroom van de over het geheel toegenomen aandacht 
voor de levenssituatie van gehandicapten, ook die voor het probleem voor hun 
mobiliteit belangrijk is vergroot. 

Hoewel ook wei eerder op het onderwerp betrekking hebbende publicaties zijn 
verschenen, lijkt het erop, dat de aandacht voor het onderwerp in de afgelopen paar 
jaar in een stroomversnelling is geraakt. Ais belangrijke gebeurtenissen kunnen in 
dit opzicht worden genoemd de in 1978 door de Universiteit van Loughborough 
(Engeland) georganiseerde 'International Conference on Transport for the elderly 
and handicapped'2, alsmede de hierop volgende tweede conferentie, gehouden in 
198 J.3 

Meer beperkt van opzet, maar ook zeer informatief, was de in 1980 door de 
Europese Conferentie van Ministers van Verkeer georganiseerde Ronde Tafe1con
ferentie over vervoer voor bejaarden en gehandicapten.4 

Vermelding verdient ook een in 1979 verschenen speciale aflevering van het 
tijdschrift Transportation Planning and Technology'.s 

Betroffen de voorgaande voorbeelden het buitenland, ook Nederland kan bogen 
op een aantal belangwekkende activiteiten waar het de mobiliteitsproblemen van 
gehandicapten betreft. Ais voornaamste onderzoekingen resp. publicaties van 
meer algemene aard kunnen in dit verband worden genoemde diverse studies door 
AGV Adviesgroep voor Verkeer en Vervoer6 , de brochure 'Verkeerstechniek en 
knelpunten voor gehandicapten' door ing. Van Leer 7, alsmede een tweetal speciale 
nummers van het tijdschrift Openbaar Vervoer. 8 Tenslotte vallen te vermelden de 
in 1981 gehouden postacademische cursus over vervoer voor gehandicapten (voor 
een overzicht hiervan zie H upkes, 1981) resp. het daarop aansluitende symposium, 

2. Zie de door Ashford en Bell (1979) uitgegeven 'Proceedings' van deze conferentie. 
3. Zie ook het verslag van deze conferentie door Lubberding (1981). 
4. 'Social service' transport: transport for elderly and handicapped persons. Round Table 51. 
5. Speciaal nummer 'Transportation for the elderly and handicapped', 1979. 
6. - AlternatieJ vervoer voor gehandicapten in Nederland: een typologie (1978). 

Verplaatsingsgedrag en verplaatsingsbehoeJten van gehandicapten: een enquete (1979). (Zie ook 
G. Hupkes, Onderzoek naar mobiliteit van gehandicapten in Nederland, in dit boek.) 
Gehandicaptenvervoer in Almere; een prognose (1980). (Zie ook G. H upkes, Vervoer van gehan
dicapten per stadsbus, in dit boek.) 

7. Leer, l.F. van (1977). Verkeerstechniek en knelpunten voor gehandicapten. 
8. Openbaar Vervoer (1978), nr. 5 (mei); id. (1980), 111'. 5. 
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welke beide evenementen, zoals al in het voorwoord vermeld, de basis vormen voor 
dit boek (helaas was het niet mogelijk in dit boek nog aandacht te besteden aan de 
medio 1982 verschenen eindrapportage van de Subcommissie verkeersproblemen 
gehandicapten ). 

Gegeven deze - en nog vele andere - studies en activiteiten over het vervoer voor 
gehandicapten is het de vraag wat in het bijzonder met dit boek wordt beoogd .. 

Het belangrijkste motief voor de publicatie van de onderhavige bundel opstellen 
is de idee, dat behoefte bestaat aan een breed overzicht van de situatie in Nederland 

m. b.t. de mobiliteitspositie van gehandicapten. De functie van enkele van de bij
dragen (Ashford, Mw. Biom, Pilgram - buitenlandse systemen - en Van Rees) 
is daarbij een zeker relief te bieden aan de omstandigheden zoals die met be
trekking tot Nederland worden beschreven en geanalyseerd. Uit het motief van 

het bieden van een overzicht over het terrein vloeit voort, dat aan de bijdragen niet 
de eis gesteld werd, dat zij nieuwe onderlOeksresultaten in het licht lOuden bren
gen. Hoewel nagenoeg aIle artikelen - die van Ashford en van Gerrits vormen een 

uitzondering - speciaal voor dit boek (resp. in een eerdere versie voor P AO-cursus 
of symposium) werden geschreven, is hun voornaamste doel het inzichtelijk maken 
van de stand van zaken, resp. van de problemen die zich voordoen. 

In aansluiting op het voorgaande kan als speciaal kenmerk van dit boek ook 
worden genoemd de tussenpositie die het wil innemen tussen theorie en practijk. Zo 
ontlenen sommige beschouwingen hun betekenis aan het feit dat zij een bespreking 
geven van verricht onderzoek en daarvan de uitkomsten weergeven (zo b.v. de 
artikelen van Hupkes en Lubberding), terwijl het in andere bijdragen gaat om de 
beschrijving - en analyse - van een in de practijk bestaande situatie (b.v. Cornelis
sen over de werkwijze van de Gehandicaptenraad, Pilgram over de systemen in het 
buitenland, Van Kessel over de individuele vervoersvoorzieningen). 

Tenslotte kan ook typerend worden geacht het multidisciplinaire karakter dat 
aan het boek eigen is. Zo {al de lezer met psychologische, sociologische, medische, 
technische, juridische en economische invalshoeken worden geconfronteerd. 

Het moge duidelijk zijn dat dit boek geenszins de pretentie heeft te fungeren als 
een, al was het ook maar voorlopige, afsluiting van het onderzoek naar het vervoer 
voor gehandicapten in Nederland. Ten hoogste kan sprake zijn van een tussenba
lans. Integendeel is het van belang nota te nemen van de van verschillende kanten 
gesignaleerde behoefte aan verder onderzoek. Zo b.v. Blommestijn, die in alge
mene zin de behoefte aan 'wetenschappelijke onderbouwing' van het beleid t.a.v. 
gehandicapten benadrukt. Yoorts Van Leer die in dit boek (biz. 106) alsook elders9 

te kennen geeft dat een systematisch ond~zoekprogramma betrekking hebbend op 
de vervoersproblemen van gehandicapten opgesteld dient te worden. 

9. 'Mobiliteit als element van integra tie van gehandicapten', Nederlands Transport, 1981, bIz. 818 e.v. 
In dit artikel wordt met name (bIz. 821) een aantal voorbeelden van gewenste research op technisch 
gebied genoemd. . 
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De functie van dit boek kan, het voorgaande samenvattend, als een tweeledige 
worden gezien: het kunnen dienen als nasla werk voor 'specialisten' en het fungeren 
als een inleiding in de problematiek voor degenen die nog niet op het terrein thuis 
zijn, maar wei de noodzaak of de behoefte voelen zich er meer mee vertrouwd te 
maken. Wellicht kan nog een verdere functie van dit boek zijn dat het onderzoeks
behoeften duidelijker doet uitkomen en ook het daadwerkelijk ondernemen van 
verder onderzoek stimuleert. 

Wie is gehandicapt? 

Als men het vervoerssysteem - of dit nu is in zijn geheel of aileen bepaalde 
onderdelen daarvan - zodanig wil inrichten, dat dit ook voor gehandicapten 
bruikbaar is, is het noodzakelijk te weten hoe groot het aantal gehandicapten is, dat 
van de desbetreffende voorzieningen gebruik zal maken. Er is echter nog een 
tweede red en waarom dit gegeven van belang is. 

Bij het nemen van een beslissing over een vervoersvoorziening voor gehandicap
ten zal een afweging plaats vinden tussen de te brengen offers enerzijds en het van 
de voorziening te verwachten profijt anderzijds. Nu kan zeker dit profijt niet 
zonder meer in aantallen personen worden gemeten. Het zou te ver voeren, op deze 
plaats dieper op het verband tussen aantal gebruikers en profijt - of bate - van de 
vervoersvoorziening in te gaan. Zoveel kan echter wei duidelijk zijn, dat in het 
geheel van de te nemen beslissing het aantal te verwachten reizigers een essentiele 
rol speelt. Het bovenstaande leidt tot de conclusie, dat het van groot belang is te 
weten, wie als 'gehandicapt' valt aan te merken. 

Wat betreft de beantwoording van deze vraag kan in de eerste plaatse worden 
gewezen op het artikel van Blommestijn in dit boek, waarin uitvoerig op de 
definiering van 'gehandicapt zijn' wordt ingegaan. Uit zijn beschouwing komt naar 
voren, dat het begrip 'gehandicapt zijn' in vrij sterk uiteenlopende betekenissen kan 
worden gebruikt. De vraag die van belang is binnen het raam van het onderwerp 
van het vervoer voor gehandicapten - en die hier kort zal worden bezien - is in 
hoeverre verschillende opvattingen van gehandicapt zijn verschillende consequen
ties meebrengen voor de eisen waaraan het vervoerssysteem zal dienen te voldoen. 
Om hierin enig inzicht te krijgen, zal eerst nader bij een aantal van elkaar te 
onderscheiden betekenissen van 'gehandicapt zijn' worden stilgestaan. Een ge
schikt uitgangspunt hiervoor vormt de bij Blommestijn voorkomende verwijzing 
naar de terminologie zoals die blijkt te worden gehanteerd in de Angelsaksische 
literatuur. Het gaat hier om de volgende driedeling (definities van de Wereldge
zondheidsorganisatie, ontleend aan Hollander, 1981): 

1. Een stoornis in een - psychologische, physiologische of anatomische - functie 
van een persoon (aangeduid als 'impairment'). Het betreft hier een stoornis op 
orgaanniveau. 
2. De uit een functiestoornis voortvloeiende belemmering een bepaalde activiteit 
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te verrichten op een wijze zoals voor een menselijk individu normaal valt te achten 
('disability'). Hier gaat het om een stoornis op het niveau van de persoon. 
3. Een belemmering voortvloeiend hetzij uit een functiestoornis, hetzij uit een 
beperking in de mogelijkheid bepaalde activiteiten te verrichten, die het vervullen 
van een rol die normaal is voor het desbetreffende individu beperkt of verhindert 
('handicap'). 'Gehandicapt zijn' wordt gezien als een verschijnsel van sociale aard. 
Alvorens iets te zeggen over de consequenties van deze verschillende mogelijk
heden van het opvatten van 'gehandicapt zijn' voor de vervoersproblematiek, is het 
van belang te zien hoe deskundigen oordelen over de verschillende definieringen. 
Een interessant gegeven is, in de eerste plaats, te vinden in Van Kessel's artikel-;ver 
de individueIe vervoersvoorziening in ons land. Het blijkt dat voor de toekenning 
van een dergelijke voorziening de aanwezigheid van een 'onvermogen', welk begrip 
kennelijk overeenkomt met hetgeen bovenstaand met 'disability' wordt bedoeld, 
als criterium wordt gehanteerd. 

Een zeer duidelijke mening wordt vertolkt door Hollander: z.i. dient 'gehandi
capt zijn' aIIereerst als een sociaal verschijnsel te worden beschouwd. Ook Mettler
Meibom verwijdert zich van een enkel medische opvatting. Zij spreekt zich minder 
duidelijk uit dan b.v. Hollander, maar kent in lOverre gewicht toe aan de sociale 
gevolgen van een functiestoornis, dat zij o.m. het behoren tot een bepaalde maat
schappelijke klasse 'eem belangrijke factor' bij de bepaling van het gehandicapt zijn 
acht 10

. Tenslotte Blommestijn. Deze geeft te kennen - voor het doel van een analyse 
van de mobiliteitssituatie van gehandicapten - het begrip 'functiestoornis' een 
bruikbaar uitgangspurlt te achten voor de definiering van 'gehandicapt zijn'. Uit 
het betoog van Blommestijn kan echter weI worden afgeleid, dat ook hij niet lOzeer 
de functiestoornis op zlichzelf als weI de eventueel uit die stoornis voortvloeiende 
beperkingen aan de mogelijkheid deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer 
als de eigenlijke handicap ziet. 

Het bovenstaande owerziende spreekt een definiering van 'gehandicapt zijn' die 
het maatschappelijke functioneren als criterium neemt inderdaad weI het meest 
aan. Meer in ieder geval dan de hantering van een zuiver medisch criterium, die een 
nogal mechanische indruk maakt. 

Kiest men voor eem opvatting van 'gehandicapt zijn' in termen van sociale 
mogelijkheden, dan zall het zeker niet eenvoudig zijn een aldus opgevat begrip in 
concrete termen uit te drukken. Dit lOU echter niet tot gevolg behoeven te hebben, 
dat men aan het 'medisch model' lOals dat in het begrip 'functiestoornis' besloten 

10. Hollander (1981): ' ... a handicap . " is a social phenomenon, because it causes a discordance 
hetween the individual's possibiliti~s and the demand of his environment'. Deze auteur citeert ook de 
omschrijving van een handi¢ap door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), t.w. als 'a disadvan
tage resulting from an impairment or a disability that limits or prevents the fulfillment of a role that is 
normal ... for that individual'. Mettler-Meibom (1980): 'Being handicapped means not being able ... 
to take part in community life to the extent as non-handicapped persons can'. Voorts Simonsen (1978): 
'The obstruction might be of a physical, psychological or social character'. 
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Iigt, blijft vasthouden, maar eerder dat het onderzoek in de richting van de sociale 
gevolgen van de aanwezigheid van functiestoornissen, resp. van het niet kunnen 
uitvoeren van bepaalde activiteiten, wordt uitgebreid. 

Een ding Iijkt overigens weI vast te staan, nl. dat, welke definiering men ook 
kiest, gehandicapten een zeer heterogene groep vormen, of ook: dat 'de gehandi
capte niet bestaat' (Nationale Commissie, 1981). 

Wat zouden nu de gevolgen zijn - om terug te keren naar de vraag die boven
stand werd opgeworpen - van de vervanging van een meer medische opvatting van 
'gehandicapt zij n' door een meer sociale voor de inrichting van het vervoersstelsel? 
Stellig is niet zonder meer duidelijk welke deze gevolgen lOuden zijn. Men kan zich 
afvragen of een opvatting van gehandicapt zijn als een sociaal fenomeen lOU 
betekenen dat, in tegenstelling tot de ontwikkeling die thans gaande is, het aspect 
van de voIIedige fysieke toegankelijkheid voor gehandicapten van het vervoersstel
sel aan betekenis lOU verliezen, terwijl het voorhanden zijn van een volledig 
gelijkwaardig niveau van vervoersvoorzieningen, ongeacht de vorm waarin dit 
wordt geboden, een des te stringentere eis wordt geacht. 

Anderzijds - maar hier valt aileen te speculeren - is het de vraag of het realiseren 
van een volwaardige mogelijkheid deel te nemen aan het maatschappeIijk leven 
steeds vereist dat de gehandicapte zich fysiek verplaatst en of hij of zij dat zelf ook 
altijd weI zal willen. Met de ontwikkeling van de telecommunicatie zal hoe dan ook 
de noodzaak hiertoe althans voor bepaalde doeleinden verminderen. Geheel 
afhankelijk van wat ieder voor zich wil verstaan onder een 'rol die normaal is voor 
het individu' zal, tenslotte, de samenleving flexibel genoeg dienen te zijn voorzie
ningen, waar door de gehandicapte gewenst, naar deze toe te brengen, d. W.Z. ook in 
de letterlijke zin de gehandicapte tegemoet te komen. 

Naar het zich laat aanzien zal voorhands het criterium van een functiestoornis, 
dan weI van een 'onvermogen', weI de grootste rol blijven spelen. Deze beide zijn 
ook de enige criteria op basis waarvan op het ogenblik gegevens omtrent aantallen 
gehandicapten voorhanden zijn. 

Enkele cijfers 

Voor de we reid als geheel wordt het aantal gehandicapten geschat op 450 miljoen 
(Nation ale Commissie, 1981), d.w.z. ruim 10% van de wereldbevolking. Voor het 
grondgebied van de E.E.G. he eft de Europese Commissie (1980) het aantal gehan
dicapten geschat op ten minste 13 en ten hoogste 20 miljoen (4,8 a 7,4% van de 
totale bevolking, afhankeIijk van de gehanteerde definitie van 'gehandicapt zijn '). 
Wat Nederland betreft, tenslotte, heeft het CBS berekend dat zich onder de totaIe 
bevolking rond 1,2 miljoen gehandicapten (=9%) bevinden." 

II. Voor meer gedetailleerde gegevens zie het artikel van Biommestijn (biz. 42-43). Deze gegevens laten 
zien, dat stoornisen in de beweging (in het bijzonder in de loopfunctie) het mecst voorkomen, gcvolgd 
doGl' stoormssen m het uithoudingsvermogen. Voor gegevens omtrent andere landen zie diverse 
artikelen opgenomen in Ashford en Bell (1978). 
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Zoals in verscheidene artikelen in dit boek naar voren komt, ligt het voor de 
hand uit een oogpunt van vervoersproblematiek getallen als de bovenstaande als 
maxima, of beter: als te hoog te beschouwen. Niet iedere gehandicapte, opgevat als 
iemand bij wie zich een of meer functiestoornissen voordoen, heeft moeilijkheden 
bij het gebruik van vervoermiddelen. Voor cijfers die op dit 'onvermogen' geba
seerd zijn mag worden verwezen naar Hupkes (biz. 76, tabel 1). Hiernaast vormt 
een illustratief gegeven, 'dat in een gemiddelde Nederlandse stad van 100.000 
inwoners op basis van functiestoornissen - .. 3.100 personen (problemen heb
ben) bij het gebruik van het openbaar vervoer en dat 1.400 personen daar zelfs in 
het geheel geen gebruik van kunnen maken' (Nationale Commissie, 1981).12 

Het moeilijk of in het geheel geen gebruik kunnen maken van het openbaar 
vervoer, zo mag ten overvloede nog worden onderstreept, betekent uiteraard niet 
het van iedere vervoersvoorziening verstoken zijn. Dit blijkt o.m. uit het gegeven, 
dat in Nederland ruim 30.000 gehandicapten hetzij een vergoeding voor het 
gebruik van hun eigen auto krijgen, hetzij een auto in bruikleen wordt verstrekt. 
Nog eens 30.000 gehandicapten krijgen een taxivergoeding, terwijl ongeveer 
100.000 gehandicapte personen vrijgesteld zijn van het betalen van motorrijtuigen
belasting (Verkeer en Waterstaat, 1980).13 

Met de voorgaand weergegeven gegevens is, voor zover dit nog nodig mocht zijn, 
het be lang van het zich rekenschap geven van de vraag 'wie is gehandicapt' nog eens 
gedemonstreerd. 

De indeling van het boek 

Binnen het onderwerp van de mobiliteitsproblematiek in het algemeen kan een 
drietal hoofdaccenten worden onderscheiden. Ten eerste de behoefte aan het 
maken van verplaatsingen resp. de feitelijk gemaakte verplaatsingen (de mobili
teit). In de tweede plaats de mogelijkheden die aanwezig zijrr om in de verplaat
singsbehoeften te voorzien (de vervoerssystemen). In de derde plaats het door de 
overheid gevoerde beleid, d.w.z. de richting waarin de overheid, als representant 
van de samenleving, de ontwikkelingen stuurt. 

12. Het cijfer van 1.400 voor degenen die in het geheel niet in staat zijn van het openbaar vervoer 
gebruik te maken ligt enigszins hoger (18%) dan wat uit tabell van Hupkes val! af te leiden, t.w. ca. 
1.185 personen. Het cijfer van 3.100 personen met problemen met het openbaar vervoer ligt enerzijds 
hoger dan het uit het door H upkes vermelde gegeven af te leiden aantal van ca. 1.430 van de 100.000 
inwoners voor wie geldt 'gebruik aileen met behulp van anderen mogelijk', anderzijds beduidend lager 
dan het aantal van ca. 5.285 voor wie 'gebruik mogelijk' is (in beide gevallen voor tram/bus). Aan te 
nemen is,dat het verschil voortvloeit uit het hanteren van een verschillend criterium, nl. in het ene geval 
het aanwezig zijn van een functiestoornis, in het ander geval de eigen mening van de betrokkenen. 
13. Het door het ministerie van Verkeer en Waterstaat genoemde cijfer voor het aantal gehandicapten 
dat geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer, t. w. ongeveer 150.000, ligt ca. 10% lager dan wat 
door Hupkes werd berekend, nl. 166.000 (tram/ bus) it 168.000 (station/trein). 
Te vermelden is nog, dat eind mei 1982 sprake was van de indiening bij de Tweede Kamervan een voorstel 
tot afschaffing van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting door de minister van Financien. 
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Op basis van de weergegeven onderscheiding is voor dit boek ook deze driedeling 
'mobiliteit-systemen-beleid' gehanteerd. Terloops zij opgemerkt, dat hiermee 
wordt aangesloten bij de systematiek van de eerder vermelde Ronde Tafelconferen
tie van de Europese Conferentie van Ministers van Verkeer (1980), zij het dat in dit 
boek voor de problemen die verband houden met het overheidsbeleid een zelfstan
dige plaats is ingeruimd. 

De lezer zal er overigens begrip voor hebben, dat de verschillende artikelen zich 
niet steeds strikt binnen de lijnen van het deelonderwerp waaronder zij zijn 
opgenomen bewegen. Dc plaatsing in een bepaald deel van het boek is gebaseerd op 
dat aspect in een artikel dat de meeste nadruk krijgt. 

De aandacht vaH nog te vestigen op een aantal buiten de trits 'mobiliteit
systemen-beleid' vallende bijdragen. Dit betreft in de eerste plaats een tweetal 
artikelen die bedoeld zijn als 'achtergrond '. Meer concreet heeft dit betrekking op 
de relatie tussen het specifieke onderwerp van de vervoersproblematiek van gehan
dicapten en de problematiek van gehandicapten in het algemeen (Blommestijn), 
alsmede op een korte, algemene 'state of the art' van de problematiek van het 
vervoer voor gehandicapten (Ashford). 

Voorts zijn opgenomen de verslagen van de discussies gehouden resp. tijdens de 
P.A.O.-cursus en het symposium. Daar deze discussies kunnen worden gezien als 
symbool voor het open einde, dat kenmerkend voor de huidige stand van de kennis 
omtrent het vervoer voor gehandicapten kan worden geacht, valt te hopen dat de 
lectuur van de verslagen ervan - naast die van de verschillende artikelen - de lezer 
nog extra tot een critische overdenking zal prikkelen. 

In de derde plaats is nog te noemen dit inleidende artikel. Dc opzet hiervan is de 
overige bijdragen kort bij de lezer in te leiden, waar nodig het verband ertussen toe 
te lichten, ook enigermate de gedachtenontwikkeling elders in de beschouwing te 
betrekken, en tenslotte, op enkele als fundamenteel te beschouwen problemen 
nader in te gaan. 

Mobiliteit 

Gehandicapt zijn als heperking van de mobiliteit 

Onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van personen in het algemeen heeft ten 
doel de factoren aan het licht te brengen die de keuzes o.m. ten aanzien van 
aantallen verplaatsingen, bestemmingen en gebezigde vervoerswijze kunnen ver
klaren. 

Het onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van een bepaalde groep personen, 
zoals gehandicapten, zal in de eerste plaats ingebed dienen te zijn binnen de 
algemene verklaring van het verplaatsingsgedrag. Daarnaast zal moeten worden 
getracht specifieke factoren zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven en de invloed 
van deze factoren te analyseren. 

Gehandicapt zijn, zoveel is duidelijk, vormt in ieder geval een factor die, naast 
andere factoren, de vrijheid van keuze bij het maken van verplaatsingsbeslissingen 
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beperkt. 14 De belangrij kste vraag is dan, waarin de invloed van het gehandicapt 
zijn op het verplaatsingsgedrag tot uiting komt. 

Een korte beschouwing over het begrip 'mobiliteit' en over de aard van beperkin
gen aan de mobiliteit zijn wellicht nuttig als achtergrond voor de artikelen in dit 
boek die op het aspect van de mobiliteit van gehandicapten betrekking hebben. 

'Onder mobiliteit wordt verstaan het maken van verplaatsingen, waarbij afstll;n
den worden afgelegd, hetgeen tijd en geld kost' (Hupkes, biz. 78). Nu bestaat echter 
over het begrip 'mobiliteit' bepaald geen eenstemmigheid. Dit was o. m. ook een 
van de conc1usies van het in 1979 gehouden symposium van de CEMT.15 

Michon (1980) heeft erop gewezen, dat tenminste drie verschillende betekcnissen 
van de term 'mobiliteit' kunnen worden onderscheiden: 

- de verplaatsingsbehoefte, de noodzaak of de behoefte om zich te verplaatsen; 

- de verplaatsingsmogelijkheid, de feitelijke of waargenomen mogelijkheden ... 
zich (ongehinderd) te verplaatsen en aldus aan (de) verplaatsingsbehoefte ieo 

voldoen; 

- het verplaatsingsgedrag, het aantal en de soort verplaatsingen of het aantal 
afgelegde kilometers. '16 

Het door Hupkes gehanteerde begrip 'mobiliteit' valt kennelijk samen met wat 
Michon aanduidt als 'verplaatsingsgedrag' (dit kan ook worden afgeleid uit het feit 
dat Hupkes als maatstaf voor de mobiliteit de feitelijk binnen een bepaald tijdsbe
stek verrichte verplaatsingen hanteert). 

Hoewel de door Michon gemaakte onderscheiding verhelderend werkt, is niet 
duidelijk, waar de aan de persoon gebonden restricties dienen te worden geplaatst. 
Men staat voor de keus hetzij deze te brengen onder de 'verplaatsingsmogelijkheid' 
- welke term echter eerder op het vervoersstelsel betrekking lijkt te hebben - of ze 
a.h.w. in te bouwen in de 'verplaatsingsbehoefte', waarmee hti'n zelfstandige bete
kenis uit het gezicht raakt. 

Meer expliciet in dit opzicht is Schuster (1979). Deze omschrijft 'mobiliteit' als 
'het vermogen afstand te overbruggen'. Deze mobiliteit is dan bepaald door het 
aanbod van vervoer enerzijds en de mogelijkheid van dit aanbod gebruik te maken 
anderzijds. Als factoren die bepalend zijn voor dit laatste worden het inkomen, de 
beschikbare tijd en het al dan niet kunnen beschikken over een auto vermeld. 
Opvallend is, dat in deze opsomming belemmeringen van physieke aard ontbreken. 

Een raamwerk waarin de laatstgenoemde factor wei is opgenomen is geschetst 
door Skelton (1979). Skelton's primaire doel is helderheid te brengen in het begrip 

14. Zoals Skelton (1979) opmerkt, bestaan voor niemand volledig onbeperkte verplaatsingsmogelijk
heden. Tijd en geld vormen altijd limiterende factoren. 
15. 'It was agreed that mobility is not movement but it cannot be found a clear defmition of the 
concept'. Summary of the discussion, bIz. 24. 
16. In de economische terminologi~ zou men hier spreken van de vraag naar resp. het aanbod van 
vervoer, met als resultante van deze beide de effectieve vraag. 
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mobiliteit. Hiertoe zet hij de samenhang van dit begrip met een aantal andere 
begrippen uiteen (zie fig. 1). Belangrijk is, dat in deze structuur het begrip 'mobili
teit' de betekenis heeft van het gemak waarmee plaatsen waar bepaalde activiteiten 
kunnen worden verricht ('opportunities') door een bepaald individu, van een 
bepaalde herkomst uit, kunnen worden bereikt. 

Mobiliteit is als zodanig afhankelijk van een tweetal factoren: 

- de bereikbaarheid, d.i. het, als objectief gegeven opgevatte, gemak waarmee 
bepaalde bestemmingen kunnen worden bereikt; 

- het verplaatsingsgemak. 

Het 'verplaatsingsgemak' wordt door Skelton omschreven als een eigenschap van 
een bepaalde persoon, die diens vermogen aangeeft gebruik te maken van de 
diverse onderdelen van het vervoersstelsel. Dit vermogen wordt bepaald geacht 
door factoren van uiteenlopende aard, waartoe naast meer conventionele groothe
den als het inkomen, de beschikbare tijd en het rijbewijsbezit (vgl. Schuster) ook 
het physieke vermogen zich op een bepaalde manier te verplaatsen en psychologi
sche factoren (Skelton noemt hier als voorbeeld angst om in het donker op straat te 
lopen) worden gerekend. 

Het blijkt, dat in de bovenstaande opzet de factoren die gewoonlijk met gehandi
capt zijn in verband worden gebracht uitdrukkelijk een plaats krijgen als g~oot
heden die bepalend zijn voor het vermogen van het vervoersstelsel gebrUlk te 
maken. 

Het verplaatsingsgedrag 

Een laatste stap is nu het kwantificeren van de gehandicaptheidsfactoren, zodanig 
dat deze tezamen met de meer tradionele grootheden als het voor een verplaatsing 
benodigde offer in geld en tijd, in de verklaring van het verplaatsingsgedrag een rol 
kunnen spelen. 
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Hiertoe staan verschillende wegen open. De eerste is, dat de door gehandicapt
heid veroorzaakte extra-ins panning om van een bepaalde vervoersvoorziening 
ge bruik te maken vertaald wordt hetzij in een groter financieel, hetzij in een groter 
tijdsoffer - hetzij in beide. Het lijkt echter realistisch aan te nemen, dat daarnaast 
de eigenlijke (extra-)inspanning als zelfstandige factor een rol zal blijven spelen. 

In het licht van een analyse van knelpunten van het vervoerssysteem (zie V,an 
Leer en de bespreking van diens artikel hie rna) is het van belang erop te wijzen, dat 
de subjectieve ervaring van de moeite die de aanwezigheid van een knelpunt 
veroorzaakt bepalend is te achten. Treffend is dit tot uitdrukking gebracht in de 
navolgende woorden van Boot (1980): 'Soms bespringt mij de gedachte, dat het 
zinvol zou kunnen zijn, als de verantwoordelijke mensen eens verplicht zouden 
worden, enige tijd in een rolstoel door te brengen'. Ook het in 1981 ondernomen 
experiment 'Samen op pad'17, waaruit een verschil in waarneming door gehandi
capte resp. niet-gehandicapte mensen naar voren kwam, onderstreept deze ge
dachte. 

Het feit dat 'inspanningsfactoren' lange tijd buiten beeld zijn gebleven, zo kan tot 
slot worden opgemerkt, zal moeten worden toegeschreven aan de omstandigheid 
dat personen bij wie geen manifeste beperkingen aanwezig zijn als norm voor de 
inrichting van het vervoerssysteem hebben gefungeerd. Hiermee wordt in elk geval 
voorbij gegaan aan het feit, dat het indelen van een bevolking in niet-gehandicap
ten en gehandicapten een arbitrair karakter draagt. In werkelijkheid doet zich 
immers een doorlopende schaal van lichamelijke en geestelijke mogelijkheden 
voor. Dit vormt eens te meer een reden bij de verklaring van het verplaatsingsge
drag, wil deze althans een realistisch karakter dragen, ook de persoonsgebonden 
factoren in aanmerking te nemen. 

In het voorafgaande is voornamelijk stilgestaan bij de wijze waarop gehandi
captheid rechtstreeks van invloed kan zijn op het verplaatsingsgedrag. Op verschil
lende plaatsen is er echter op gewezen, dat op deze wijze .een te eenvoudige 
voorstelling van zaken in de hand kan worden gewerkt. Is het inderdaad zo, dat een 
verschil in verplaatsingsgedrag tussen gehandicapten en niet-gehandicapten enkel 
en aileen aan het gehandicapt-zijn mag worden toegeschreven? 

Om deze vraag te beantwoorden kan eerst worden gewezen op het bekende feit, 
dat een relatief groot aantal gehandicapten van oudere leeftijd is. Vervolgens kan 
melding worden gemaakt van de zienswijze - b.v. ook Hupkes sluit zich hierbij 
aan - dat naarmate personen ouder worden, zij zich meer en meer gaan losmaken 
uit hun omgeving ('model van de inkrimpende beweegruimte', of 'disengagement 
theory'). Dit zou dan inhouden, dat verschillen in verplaatsingsgedrag tussen 
gehandicapten en niet-gehandicapten voor een deel uit een door het ouder worden 
veroorzaakte verandering in leefwijze zouden moeten worden verklaard. Een 
analoge, specifiek gehandicapten betreffende opvatting is (zie Ashford), dat gehan-

17. Zie een verslag van deze op 28 oktober 1981 gehouden projectdag in Nederlands Transport (1981). 
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dicapt raken een verandering in levensstijl - en daarmee ook in de behoefte aan 
verplaatsing - teweeg zou brengen. 

Wat betreft de losmakingsgedachte moet worden gesignaleerd, dat aan de 
j uistheid hiervan onder gerontologen ook twijfel blijkt te bestaan.lX 

Ook als ouder worden, resp. gehandicapt raken, wei van invloed zouden zijn op 
de levensstijl, gaat het hier dan, zo kan men zich afvragen, om zelfstandige 
verschijnselen? Zou het niet kunnen zijn, dat, althans bij sommigen, een proces van 
zich instellen plaats vindt op wat als een onveranderbaar gegeven wordt ervaren? In 
termen van de problematiek in dit boek: op de aanwezigheid van een vervoersstel
sel dat overwegend op de geheel 'valide' mens is ingesteld? 

Een duidelijk inzicht in de factoren die van invloed zijn op het verplaatsingsge
drag van gehandicapten lijkt op dit ogenblik nog niet aanwezig. Zowel uit the ore
tisch als uit practisch oogpunt is het echter van het grootste belang dat in deze 
situatie verandering ontstaat. De belangrijkste practische consequentie zou 
immers zijn, dat naar de mate waarin de psychologische processen meer een 
autonoom karakter zouden dragen, met aanpassingen van het vervoersstelsel -
bedoeld als weg naar sociale activiteit - minder zou worden bereikt. Niettemin 
blijven dergelijke aanpassingen van belang, indien zonder deze vervoersbehoeften 
niet kunnen worden vervuld. Hupkes concludeert, dat dit laatste in ons land 
inderdaad het geval is. 

'Latente vraag' 

In de discussie over mobiliteit van gehandicapten speelt het begrip 'onvervulde 
vervoersbehoefte' - of 'Iatente vraag' - een belangrijke rol. In een algemene zin is 
wei duidelijk, wat met dit begrip wordt bedoeld. De gehandicapte heeft .. zoals 
ieder ander - bepaalde wensen ten aanzien van zijn levenspatroon. Deze wensen 
roepen een bepaalde verplaatsingsbehoefte op. Voor zo ver echter het gehandicapt 
zijn inhoudt, dat moeilijkheden bestaan met het gebruik van het vervoersstelsel, 
wilen niet aile gewenste verplaatsingen kunnen worden uitgevoerd. In het kader 
van een beleid dat gehandicapten dezelfde verplaatsingsmogelijkheden wil ver
schaffen als niet-gehandicapten is het noodzakelijk de omvang van deze gewenste, 
maar niet gerealiseerde verplaatsingen te bepalen. Op dit punt doet zich echter een 
moeilijkheid voor, en wei omdat de meningen omtrent wat moet gelden als onver
vulde verplaatsingsbehoefte nogal uiteenlopen. Als hoofdonderscheid kan worden 
gezien dat tussen de gepercipieerde en de hypothetische latente vraag (Bochner en 
Stuart, 1978). Met 'gepercipieerd' wordt bedoeld het tekort aan verplaatsingsmo
gelijkheden zoals dat op een gegeven moment door een bepaald persoon wordt 
ervaren. Bij de hypothetische latente vraag wordt uitgegaan van een situatie waarin 
geen bijzondere belemmeringen aanwezig zijn, b.v. voor gehandicapten een vol
ledig aangepast openbaar vervoer. 

18. Hierop is gewezen door Jurriaans (1981). 
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N aast deze beide opvattingen van 'latente vraag' blijken (Skelton, 1979) nog twee 
andere te kunnen worden onderscheiden: 

1. de latente vraag is wat iemand wer kelij k als verplaatsings behoefte voelt, hetgeen 
mede omvat wat men wei voor zichzelf zou wensen, maar wat niet redelijk 
geacht wordt om te vragen; 

2. de latente vraag is het verschil tussen een bepaalde standaard - die op sUbjectieve 
wijze wordt vastgesteld - en de feitelijke verplaatsingsomvang. 

Het is hier niet de plaats te trachten de me rites van de verschillende opvattingen van 
het begrip 'latente vraag' verder te ontrafelen. Omdat in dit boek, m.n. bij Hupkes, 
de meting van de latente vraag gebaseerd is op ondervraging van de betrokkenen, 
zal aileen worden bezien welke eventuele kanttekeningen bij deze werkwijze kun
nen worden geplaatst. 

In de eerste plaats is er de door H upkes gesignaleerde omstandigheid dat 'veel 
mensen ... zich in principe moeilijk (kunnen) voorstellen, hoe zij zouden handelen 
in een situatie die niet werkelij k bestaat'. In het bijzonder kan dit gemakkelijk 
leiden tot een overschatting van het verwachte toekomstige gebruik, in dit geval 
van de vervoersvoorzieningen. 

Op een tweetal verder moeilijkheden die verbonden zijn met de 'ondervragings
methode' wordt gewezen door Skelton. Zo is het niet zeker, dat degenen die zich het 
sterkst uiten ook werkelijk degenen zijn bij wie de grootste behoeften bestaan (b.v. 
er zijn mensen die menen dat zij niet het recht hebben klachten te uiten, of die 
menen dat dit toch niets helpt). Tenslotte is er de moeilijkheid, dat hetgeen als 
behoefte wordt aangegeven mede afhangt van de wijze waarop de eigen situatie 
wordt ervaren, in het bijzonder in vergelijking met andere mensen. 

Op grond van het voorgaande kan in ieder geval wei worden gesteld - ook 
Hupkes en Skelton zijn deze mening toegedaan - dat geen onaantastbare methode 
voor het bepalen van de onvervulde vervoersbehoefte be staat. 

Toch zal voor practische doeleinden een keus dienen te worden gemaakt. Het 
lijkt interessant van dit gezichtspunt uit nogmaals de zienswijzen van Hupkes en 
die van Skelton met elkaar te confronteren. Skelton lijkt te kiezen voor een 
voorzichtige benadering. Hij is er nl. voorstander van de latente vraag te bepalen 
op ieder van de vier bovenvermelde manieren en dan vervolgens de verschillende 
uitkomsten met elkaar te vergelijken. Hupkes blijft, ook na afweging van de 
verschillende bezwaren, de voorkeur geven aan de 'ondervragingsmethode'. Hij 
zoekt een oplossing primair in zorgvuldigheid van de formulering van de vraagstel
ling en van de instructies aan de interviewers. Dit is ongetwijfeld een meer principi
ele keuze te achten. Anderzijds dient te worden vermeld, dat Hupkes wei op de 
mogelijkheid wijst de verkregen uitkomsten aan de hand van die van andere 
onderzoekingen te controleren. 

Samenvattend kan worden gesteld, dat voor de bepaling van de latente vervoers
vraag in ieder geval de subjectief gevoelde behoeften het uitgangspunt dienen te 
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vormen. De voornaamste voorwaarde om op basis van dit uitgangspunt te kunnen 
werken, lijkt de constructie van situaties en van daarop aansluitende ondervra
gingsmethodieken die een zo realistisch mogelijk beeld van als onvervuld ervaren 
verplaatsingsbehoeften kunnen bieden. 

De artikelen 

Naast artikelen waar deze vraag meer zijdelings aan de orde komt zijn in dit boek 
drie artikelen opgenomen die zich speciaal met het onderwerp van de mobiliteit van 
gehandicapten bezig houden. Kan men langs de weg van de redenering gemakkelijk 
tot de conclusie komen, dat het gehandicapt zijn van invloed is op de mogelijkheid 
verplaatsingen te verrichten, hiermee is nog geenszins duidelijk, welke precies deze 
invloed is. 

Omtrent de stand van het inzicht in de gevolgen van gehandicaptheid voor de 
persoonlijk mobiliteit gaven Ashord en Be1l 19 , niet langer geleden dan in 1978, als 
hun mening, dat op dit punt nog wienig bereikt is. In zijn artikel 'Onderzoek naar 
mobiliteit van gehandicapten in Nederland levert Hupkes een bijdrage aan de ver
groting van dit inzicht. Het artikel geeft in de eerste plaats een overzicht van de 
voornaamste uitkomsten die het onderzoek elders tot dusverre heeft opgeleverd. 
Daarnaast worden de uitkomsten besproken van een eerder in Anrhem gehouden 
onderzoek naar de mobiliteit van gehandicapten, waar de auteur bij betrokken was. 
Dit onderzoek draagt, zeker voor de Nederlandse situatie, een pionierskarakter. 
Uit een oogpunt van het onderkennen van verdere onderzoeksbehoeften is het van 
belang in aanmerking te nemen, dat het Arnhemse onderzoek betrekking had op een 
bepaalde categorie gehandicapten, nl. personen die niet, of niet zonder hulp, het 
openbaar vervoer kunnen gebruiken. D.w.z. dat het gaat om (vrij) ernstiggehandi
capten. Er is een grote groep gehandicapten - hun aantal is geraamd op 640.000 - die 
zonder hulp met het openbaar vervoer kunnen reizen. Deze personen zullen uiter
aard veel minder moeilijkheden ondervinden. De vraag is of deze moeilijkheden 
toch niet zodanig zullen zijn dat ook hier onderzoek op zijn plaats is. Een suggestie 
hiertoe is in elk geval wei gedaan, zoals dit plastisch werd uitgedrukt, om te voor
komen, dat deze personen 'in het openbaar vervoer (en elders) tussen wal en schip, 
of om in termen te blijven, tussen perron en treeplank ( ... ) geraken' (Openbaar 
Vervoer, 1978). _ _ _ _ 

Ook voor Van Leer - tweede auteur onder het hoofd 'mobiliteit' vormt de 
omstandigheid van het niet vervuld worden van de verplaatsingsbehoeften van de 
gehandicapten het uitgangspunt. Zijn aandacht is daarbij in het bijzonder gericht 
op al die factoren die voor gehandicapten belemmerend kunnen werken in hun 
verplaatsingsmogelijkheid. Hij geeft een uitvoerig overzicht van de situatie in dit 
opzicht in Nederland (vgl. ook Van Leer, 1977). 

19. 'To date little has been achieved in c1arifyingthe effects of handicap on personal mObility', Mobility 
for the handicapped bIz. 226. 
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De voor gehandicapten bestaande barrieres lijken zich uit te strekken over een 
breed terrein. Het betreft niet aileen - waaraan men in de eerste instantie zou 
denken -- belemmeringen van technische aard; ook terzake van factoren als de 
aanwezigheid van hulpverlening20 , het gebezigde rijsysteem, de beschikbaarheid 
van informatie21 , de financien (zie ook Van Leer, 1981) en de 'instelling van het 
publiek' blij ken zich belemmeringen voor de verplaatsingsmogelijkheid van gehan
dicapten te kunnen voordoen. 

De bijdrage van Van Leer is bovendien van belang, omdat er duidelijk uit blijkt 
dat bij het bezien van wat een belemmering vormt voor de verplaatsing niet aileen 
aan gehandicapten met motorische stoornissen moet worden gedacht. In het 
practische vlak betekent dit, dat ook het visueel resp. auditief maken van informa
tie die op de verplaatsing betrekking heeft voor bepaalde groepen personen een 
belangrijke bijdrage tot de vergroting van hun mobiliteit kan betekenen. 

Naast een op de verklaring gerichte bestudering van het verplaatsingsgedrag van 
gehandicapten - zoals bij het reeds vermelde artikel van Hupkes - is ook een meer 
instrumentele analyse van belang. Welke maatregelen kunnen, m.a.w., er toe 
bijdragen dat de mobiliteit van gehandicapten wordt vergroot? De tweede bijdrage 
van Hupkes heeft betrekking op dit probleem, en wei in de vorm van een beschouw
ing van de te verwachten effecten van een voor gehandicapten bruikbare stadsbus
dienst in Almere. Achtergrond voor het onderzoek waarvan in het artikel verslag 
wordt uitgebracht vormt een in eerder onderzoek bereikte conclusie, dat het lage 
niveau van de mobiliteit van gehandicapten 'voor een groot deel te wijten is aan het 
gebrek aan openbaar vervoer, dat op de specifieke behoeften van gehandicapten is 
toegespitst'22. De gegeven beschouwing beperkt zich niet tot een raming van het te 
verwachten gebruik, maar beziet ook de kosten van alternatieve oplossingen. Het 
in het artikel besproken onderzoek kan daarmee worden gezien als een voorbeeld 
van een 'feasibility study' van aangepast openbaar (in casu: bus-) vervoer. 

Bij het bezien van de in het artikel weergegeven conclusies is het dienstig zich de 
gemaakte vereenvoudigende aannames voor ogen te houden. Deze aannames zijn 
de volgende: 

l. 'externe' omstandigheden worden gelijk verondersteld; 

2. de kosten van het vervoer vormen geen remmende factor, noch voor de over
heid, noch voor de gebruiker; 

3. er vindt geen overgang plaats van 'halen en brengen' per auto, resp. van een 
aangepast eigen voertuig, naar het openbaar vervoer. 

20. Dat dit ook van belang is bij de luchtvaart blijkt uit de instelling van een hulpdienst bij de SABEN A 
(Harboort, 1981; zie ook Lubberding, 1981). 
21. Hierin past b.v. ook de idee van het mogelijk te maken informatie te verkrijgen over de vervoersmo
gelijkheden buiten de eigen regio (Tweede Kamer, 1982). 
22. AGV Adviesgroep voor Verkeer en Vervoer (1976). 
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Toegevoegd kan nog worden, dat in het artikel in wverre sprake is van een 
betrekkelijk speciale probleemstcIling, dat aangenomen is, dat in ieder geval aIle 
gewenste verplaatsingen door middel van zg. alternatief vervoer kunnen worden 
uitgevoerd. Het is duidelijk dat in de werkelijkheid aan deze voorwaarde dikwijls 
niet zal zijn voldaan. 

Van de instrumentele benadering van het verplaatsingsgedrag van gehandicap
ten, zoals deze voorkomt in Hupkes' tweede artikel, kan de stap terug worden gezet 
naar de op de verklaring van het gedrag gerichte aanpak. Een studie zoals die voor 
Almere roept n1. de gedachte op, dat ook onderzoek naar de motieven voor de 
keuze tussen aangepast openbaar vervoer of speciaal vervoer van belang is te 
achten. Aanleiding tot een dergeIijk onderzoek geeft b.v. ook een bevinding als die 
bij het proefproject 'Telebus' in Berlijn, waar maar 60% van de daartoe gerechtig
den feitelijk van deze voorziening gebruik bleek te maken. 23 

In een onderzoek naar de keuzemotieven van gehandicapten zal het van belang 
zijn in het bijzonder ook aandacht te besteden aan de vraag in hoeverre een 
sociaal-psychologische drempel aanwezig is, die gehandicapten van het gebruik 
maken van specifiek voor hen bedoelde voorzieningen weerhoudt. 

System en 

Belangrijkste vragen 

Wanneer men zich eenmaal rekenschap heeft gegeven van de verplaatsingsbehoef
ten van gehandicapten, ligt het voor de hand zich vervolgens af te vragen hoe in 
deze behoeften kan worden voorzien. M.a.w.: hier treedt de problematiek van de 
voor het gebruik door gehandicapten in aanmerking komende vervoerssystemen 
naar voren. Deze problematiek wordt gevormd door een aantal deelaspecten, 
waarvan hier de voornaamste zullen worden aangeduid. 

De term 'systemen' roept een bepaald beeld op. Het lijkt nuttig, om geen 
misverstand te laten ontstaan, vooraf in enkele woorden aan te geven wat hiermee 
bedoeld wordt. 'Systemen' doet in de eerste plaats denken aan vervoersvoorzienin
gen die worden aangeboden door derden, b.v. door vervoerbedrijven. Het is echter 
van groot be lang in het oog te houden, dat gehandicapten ook d.m.v. hen prive ter 
beschikking staande vervoermiddelen in hun verplaatsingsbehoeften kunnen voor
zien. In dit verband valt te wijzen op het in het deel 'Beleid' opgenomen artikel van 
Van Kessel, dat betrekking heeft op de individuele verplaatsingsvoorzieningen en 
waarin, naast de financieringsproblematiek, uitgebreid de vraag aan de orde komt 

23. In een eind 1979 gehouden enguete werden als voornaamste moeilijkheden bij het gebruik van de 
Telebus problemen bij de eindbestemming, het ontbreken van begeleiding en gezondheidsproblemen 
genoemd (Openbaar Vervoer, 1981, biz. 613). Werd echter wei gevraagd naar een eventuele weerstand 
tegen het gebruik van een apart vervoerssysteem? Over het Telebus-project in het algemeen zie het 
artikel van Pilgram, Vervoer voor gehandicapten in enkele andere landen, biz. 138 van dit boek. 
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welke so orten individuele vervoersvoorzieningen voorhanden zijn en hoe voor een 
individuele persoon de keuze van een bepaald type voorziening tot stand komt. 

Richt men zijn aandacht op het collectieve vervoer, dan kunnen de gedachten 
gemakkelijk uitgaan naar de speciale vervoersvoorzieningen voor gehandicapten, 
het zg. alternatieve vervoer. Hoewel inderdaad in de bijdragen over de systemen op 
dit laatste het accent valt, zal het duidelijk zijn dat in algemene zin - zoals ook 
elders in dit boek blijkt - evenzeer het collectieve openbaar vervoer tot de voor 
gehandicapten in aanmerking komende vervoerssystemen dient te worden gere
kend. 

Tot slot valt nog op te merken, dat bij de 'systemen' niet gedacht is aan een 
bepaalde geografische schaal: zowel voor stedelijk of regionaal vervoer, als voor 
vervoer de langere afstand betreffend is een plaats ingeruimd. Dit laatste lijkt te 
meer van belang, als men ziet naar de nog steeds van kracht te achten uitspraak van 
Ashford en Bell (1978), dat het terrein van het interlocale en het lange afstandsver
voer in het kader van de vervoersvoorziening voor gehandicapten in grote mate 
verwaarloosd is. 

Thans terugkerend tot het uitgangspunt is het de vraag, uit welke deelaspecten 
het probleem van de aanbodkant van het vervoer voor gehandicapten is samenge
steld. De volgende vragen lijken hierbij als de belangrijkste te kunnen worden 
gezien: 

- welke zijn de technische varianten, waarin het vervoer kan worden aangeboden? 

- wat is, in het bijzonder bij vormen van collectief vervoer, het karakter van de 
dienstuitvoering waaraan dient te worden gedacht? 

- welke speciale technische (waaronder begrepen veiligheids-) elsen stelt het 
vervoer? 

- hoe verhouden de mogelijke vormen van vervoersvoorziening zich tot elkaar uit 
een oogpunt van kosten? 

- welke financieringsmogelijkheden zijn denkbaar voor het vervoer voor gehan
dicapten en wat zijn de voor- en nadelen van deze verschillende modellen? 

- wat valt te zeggen over de organisatorische structuur van het vervoersaanbod? 

Van deze vragen zijn er twee met een sterk controversieel karakter: ten eerste de 
vraag van de onderlinge verhouding van de kosten van aangepast openbaar resp. 
van alternatief vervoer en ten tweede die van de wenselijke organisatorische 
structuur van het vervoer voor gehandicapten. Aan deze beide onderwerpen zal 
hie rna volgend een korte beschouwing worden gewijd. 
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Aangepast versus alternatieJ vervoer: het kostenprobleem 

Het collectieve vervoer heeft een verschijningsvorm die het, om het voorzichtig te 
stellen, niet bijzonder voor gebruik door gehandicapten geschikt maakt. Twee 
globale strategieen doen zich voor waarmee in deze lacune kan worden voorzien. 
Ten eerste de aanpassing van het collectieve (openbaar) vervoer. Ten tweede 
diverse vormen van specifiek op de behoeften en mogelijkheden van gehandicapten 
gerichte vervoersvoorzieningen, bekend geworden onder de benaming 'alternatief 
vervoer' of kortweg 'altev'. 

De keuze tussen de beide hoofdstrategieen zal uiteraard gebaseerd moeten zijn 
op een vergelijking van baten en van kosten. De baten zullen de concrete vertaling 
zijn van de mate waarin de doelstellingen van het vervoersbeleid m. b.t. gehandi
capten worden verwezenlijkt. Aan deze kant van het probleem zal verderop in dit 
artikel aandacht worden besteed, in het kader van een bespreking van de beleidsas
pecten van het vervoer voor gehandicapten. Hoe dan ook kan op deze plaats wei 
worden gesteld, dat de keuze tussen aangepast openbaar vervoer dan wei alterna
tiefvervoer een buitengewoon belangrijke aangelegenheid betreft. Dit is op zichzelf 
al het geval van het engere vervoersstand punt uit. Immers in de beide situaties zal 
het aanzien van het vervoersstelsel geheel verschillend zijn, o. m. met uiteenlopende 
consequenties voor de verkeersafwikkeling en voor het beslag op de ruimte. 
Daarnaast echter blijkt de keuze diep in te grijpen in de gevoelssfeer, en wei door de 
meerdere of mindere mate van 'apart stellen' van de gehandicapten die met de 
keuze voor het ene of het andere systeem verbonden is. 

Het is zinvol om, wanneer men spreekt over de kosten van aangepast versus 
alternatief vervoer, een aantal vragen te onderscheiden. In de eerste plaats de 
vraag, of de volledige aanpassing van het openbaar vervoer wei een reee! alternatief 
vormt voor het speciale vervoer voor gehandicapten. In de tweede plaats, aanne
mende dat dit we! het geval is, of er eigenlijk wei van een echt keuzeprobleem 
sprake is. Eerst na de beantwoording van deze beide vragen kan zich zinvol een 
discussie over de grootte van de kosten van de beide alternatieven gaan ontwik
kelen. 

Nu worden de mogelijkheden voor een volledige technische aanpassing wei 
betwijfeld. Uiteraard komt het er op aari, wat men onder 'volledig' wil verstaan. 
Duidelijk is wei, dat in het technische vlak nog aanzienlijke moeilijkheden dienen te 
worden opgelost. Het lijkt echter weinig waarschijnlijk - een voorbeeld als dat van 
de ruimtevaart zij hier nog maar eens aangehaald - dat uiteindelijk de technische 
mogelijkheden niet zullen kunnen worden gevonden. Wanneer Leimbach (1981; 
zie ook Lubberding, 1981) met betrekking tot het probleem van de overgang van 
rijtuig naar perron in het railverkeer stelt: 'it is time to do away with the myth of its 
impossibility' dan kan deze uitspraak tot een veel wijder terrein worden uitgestrekt. 
Wei moet men zich realiseren dat alternatief vervoer van deur tot deur gaat en 
openbaar vervoer van halte tot halte. Het zal dus nooit alle gehandicapten kunnen 
bedienen. 

De tweede vraag: is er werkelijk een situatie waarin een keus moet worden 



22 prof drs J.B. Polak 

gemaakt? Deze vraag beoogt in te haken op de soms zeer steIlig geuite mening, dat 
integratie van gehandicapten in de samenleving hoe dan ook voIledige toeganke
lijkheid van het openbaar vervoer vereist. Hierop moet men zeggen, dat ieder het 
volste recht heeft deze voIledige toegankelijkheid te verlangen. Het harde feit blijft 
echter, dat in principe in onze we reid elk verlangen - evengoed overigens dat naar 
alternatief vervoer - zijn prijskaartje kent. Afweging van verschillende vervoersop
lossingen, alsook afweging van vervoersoplossingen tegen buiten het vervoer 
gelegen bestedingen, blijft daarmee onontkoombaar. Hiermee kan worden be
zien wat op het ogenblik de stand is van de inzichten in de kosten van de twee 
hoofdoplossingen van het vervoer voor gehandicapten. 

De overheersende opvatting lijkt op dit moment te zijn, dat algehele aanpassing 
meer kost dan een voIledig stelsel van alternatiefvervoer. Dit neemt niet weg, dat er 
ook uitgesproken aanhangers van de tegenovergestelde zienswijze zijn. Zo b.v. 
Vogelzang (bIz. 249 e.v. in dit boek), die het altev voor degenen die geen gebruik 
kunnen maken van het openbaar vervoer als te duur afwijst. In dezelfde lijn ligt 
hetgeen Aengenendt (1981) opmerkt m. b.t. het speciaal vervoer voor rolstoelge
bruikers in West-Duitsland. De voor deze voorziening jaarlijks weerkerende uit
gaven (ruim fO,5 mrd.) - 'een enorm hoge prijs voor een totaal onvoldoende 
voorziening' - zouden z.i. beter voor een investering in het vervoersstelsel kunnen 
worden aangewend. 

Wat de algehele aanpassing van het openbaar vervoer betreft lijdt het geen 
twijfel, dat hiermee zeer grote bedragen gemoeid zauden zijn. Voor Nederland zijn 
hie rover geen gegevens bekend. Enige indruk kan men krijgen uit een cijfer voor de 
Verenigde Staten, waar de kosten van volledige aanpassing zijn geraamd op een 
bed rag gelegen tussen ca.j8 mrd. en ca.j20 mrd. (Public Technology, 1979). 

Welk inzicht bes taat in de kosten van het alternatieve vervoer? Tal van systemen 
van deze soort zijn, over de gehele wereld, in bedrijf. Een redelijke mate van 
informatie is wei voorhanden (zie ook de bijdragen van Hupkes - 'Stadsbus 
Almere' - Hofste en Gerrits in dit boek). Het voornaamste probleem is, dat de 
omstandigheden waaronder de verschillende systemen werken dikwijls sterk uiteen
lopen, zodat het moeilijk is algemene maatstaven voor de kosten te vinden. 
Voorts is ook de tijd gedurende welke ervaringen konden worden opgedaan nog 
niet erg lang. 

Op een factor die het beeld compliceert valt hier nog in het bijzander te wijzen. 
Dat is de vraag in hoeverre er van uit mag worden gegaan, dat bij het alternatieve 
vervoer vrijwilligers kunnen worden ingeschakeld. Dat dit in het geheel van de 
vergelijking van de kosten van aangepast open baar vervoer resp. alternatief ver
voer een zeer wezenlijk gegeven is, kan b.v. blijken uit hetgeen door Hupkes wordt 
berekend, 1. w. dat bij inschakeling van vrijwiIligers het door hem geschatte bed rag 
van f2,2 mrd. voor de aanpasing van het locale openbaar vervoer maar liefst 
gehalveerd zau kunnen worden. Als men van een dergelijk gegeven mag uitgaan, 
komt uit kostenoogpunt het alternatieve vervoer wei in een zeer aantrekkelijke 
positie te verkeren. Een zekere voorzichtigheid bij het aannemen dat met vrijwiIli-
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gers kan worden gewerkt is echter weI op zijn plaats. Deze medaille he eft nl. ook 
zijn keerzijde. Zo is het de vraag, of bij inschakeling van vrijwilligers eenzelfde 
niveau van dienstverlening kan worden bereikt als bij werkzaamheid door profes
sionele krachten. Dit zal uiteraard in sterke mate afhangen van de te verrichten 
taak. Men kan hierbij denken aan de Algemene Autohulpdienst Rotterdam (zie het 
artikel van Hojste), waar aIleen bij het 'licht' vervoer en niet bij het zg. 'zwaar' 
vervoer vrijwilligers zij n ingeschakeld. 

Een tweede vraag is, in hoeverre door het werken met vrijwiIligers beslag zau 
worden gelegd op potentiele arbeidsplaatsen voor beroepskrachten, en hoc een 
dergelijk negatief effect op de werkgelegenheid uit maatschappelijk oogpunt zou 
dienen te worden gewaardeerd. 

Overziet men het terrein, dan blijken ten aanzien van de kosten van geYnte
greerde dan weI separate vervoersvoorzieningen voor gehandicapten nog belang
rijke onzekerheden te bestaan. Wainneer, doelende op een altev-systeem, de wens 
wordt uitgesproken 'dat over deze totaalkosten nog eens een nadere studie wordt 
verricht' (Verkeerskunde, 1981) dan lijkt het niet onredelijk deze wens tot het 
gehele terrein van het vervoer voor gehandicapten uit te breiden. 

Het organisatorische patroon van het alternatieve vervoer 

In de discussie over het vervoer voor gehandicapten neemt ook de vraag van de 
organisatie van dit vervoer een belangrijke plaats in. Het is begrijpelijk, dat de 
discussie zich toespitst op het alternatieve vervoer, omdat het hierbij merendeels 
om relatief nieuwe typen van voorzieningen gaat, die voor een deel ook nog in een 
experimenteeI stadium verkeren. 

Aan het feit dat er inderdaad sprake is van een probleem is op tal van plaatsen 
uiting gegeven. Met betrekking tot de situatie in Nederland is nog weI de voorzich
tigste formulering, dat 'er op dit gebied (gedoeld wordt i.c. op het alternatieve 
vervoer in de stad Utrecht) nog van weinig coordinatie sprake is' (Den Blanken, 
1979). Daarnaast wordt gesproken over een versnipperde besteding van geld en 
materiaal (Verkeerskunde, 1981), of ook, zander enige clausulering, over 'wild
groei' (N ederlands Transport, 1979; Werner, 1981). 

Het belang van de vraag naar de organisatie van het vervoer voor gehandicapten 
mag duidelijk zijn: in de eerste plaats gaat het om een factor die van grote invloed 
kan zijn op de efficientie van de bedrijfsvoering en daarmee op de kosten van de 
vervoersvoorziening - hier bestaat een nauw verband met de zajuist besproken 
problematiek; in de tweede plaats is ook het organisatorische patroon van het 
alternatieve vervoer in belangrijke mate voor de gebruiksmogelijkheden van dit 
type voorzieningen bepalend te achten. 

Wat is op het ogenblik de feitelijke structuur van het alternatieve vervoer in 
Nederland? Het blijkt (AG V, 1978), dat negen verschiIlende vormen van aangepast 
vervoer kunnen worden onderscheiden. Het betreft een scala die reikt van 'eigen
lijke' vervoersdiensten, hetzij uitgevoerd door beroepsvervoersbedrijven, hetzij 
door vrijwilligersorganisaties, tot voorzieningen die uitgaan van instellingen waar 
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gehandicapten wonen, worden verpleegd, dan wei werkzaam zijn. 
Ret zal overigens wei duidelijk zijn, dat bij deze verscheidenheid niet sprake is 

van een typisch Nederlands verschijnsel. Zo zijn in de V.S. ca. 5000 verschillende 
systemen voor het vervoer van gehandicapten in bedrijf (Bell, weergegeven door 
Lubberding, 1981).24 Op zichzelf behoeft dit aantal nog geen versnippering in te 
houden. Ret blijkt echter, dat in feite wei van een zeer gefragmenteerd stelsel v'!-n 
voorzieningen sprake is (Saltzman e.a., 1977). 

Zoals al wei uit het voorgaande valt af te leiden, is er in ons land, als reactie op het 
patroon dat zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld, over een vrij breed vlak 
een roep om meer coordinatie in het alternatieve vervoer gegroeid. Rierbij moet 
worden aangetekend, dat de ideeen omtrent wat coordinatie zou moeten inhouden 
nog niet altijd even duidelijk zijn uitgewerkt. Ook dit in aanmerking nemende laat 
zich nogal wat verschil van opvatting bespeuren. Roewel het hier niet de plaats is 
het coordinatieprobleem diepgaand te bespreken, kan wei worden aangegeven om 
welke vragen het hierbij in het bijzonder gaat. 

Ten eerste doet zich de vraag voor, welke soorten organisaties bij het vervoer 
voor gehandicapten betrokken zouden dienen te zijn. Vervolgens is er de vraag hoe 
organisaties die binnen een bepaald gebied het vervoer verzorgen meer dan tot 
dusver als een eenheid kunnen optreden. Rierbij doet zich dan nog de nadere vraag 
voor, in hoeverre coordinatie van het aanbod zich al dan niet ook tot andere dan 
door het beroepsvervoer geboden voorzieningen kan uitstrekken. 

Tenslotte kan worden gedacht aan een probleem van geografische coordinatie, 
t. w. welke de mogelijkheden zijn tot integratie van vervoer op korte en lange 
afstand. 

Naar valt aan te nemen zal het zicht op de noodzaak en op de mogelijkheden van 
coordinatie binnen het alternatieve vervoer worden vergroot wanneer de uitkom
sten van de zg. derde fase van het AL TEV-onderzoek van AGV- dat betrekking 
heeft op de vraag hoe een integraal systeem van vervoer voor gehandicapten er uit 
kan zien - ter beschikking komen. 

Op deze plaats bij de bovenvermelde vragen no g enkele korte kanttekeningen. De 
vraag welke organisaties het beste het vervoer van gehandicapten zouden kunnen 
verzorgen wordt, niet onbegrijpelijk, verschillend beantwoord naar gelang de hoek 
van waaruit het antwoord wordt gegeven. Zo leeft in kringen van het beroepsver
voer sterk de opvatting, dat het alternatieve vervoer geheel van deze sector uit zou 
dienen te worden verzorgd (Nederlands Transport, 1979). Ondersteuning van deze 
opvatting vindt plaats d.m.v. verwijzing naar de, in de Wet Autovervoer Personen 
neergelegde eis van het garanderen van een 'duurzame en redelijke' voorziening in 
de vervoersbehoeften. 

Ret is aanvaardbaar te achten deze voorwaarde, die een grondregel vormt voor 
het personenvervoer in Nederland, ook te doen gelden voor het vervoer voor 

24. Zeer interessante, meer gedetailleerde informatie over systemen in de V.S. is te vinden in Public 
Technology (1979). 
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gehandicapten. De vraag is echter wei, of voor aile soorten van alternatief vervoer 
in dit opzicht dezelfde strikte eis zou moeten worden gesteld en daarmee of de 
logische consequentie is, dat aileen het beroepsvervoer in dit veld werkzaam zou 
zijn. Er valt in ieder geval een belangrijke tegenkracht te signaleren, en wei het 
aspect van de vertrouwdheid, de 'eigenheid', die niet-beroepsvoorzieningen kun
nen bezitten voor de gebruiker. 

Terloops kan worden aangestipt, dat de Nederlandse overheid in de onderhavige 
mat erie nog geen beslissingen heeft genomen. Ook de in de sfeer van de beleids
voorbereiding werkzame gemengde Werkgroep Vervoerbeleid Gehandicapten 
heeft tot dusver de mogelijkheid van deelneming aan het alternatieve vervoerdoor 
'vrijwilligersorganisaties en andere instellingen die over aangepast materieel be
schikken' voor nadere bestudering opengelaten (Nederlands Transport, 1981). 

Voor een verbetering van de coordinatie tussen bedrijven die alternatief vervoer 
verzorgen - het tweede hierboven genoemde vraagpunt - doen zich in principe twee 
verschillende modellen voor. Zo kan worden gedacht aan een geheel in de private 
sfeer liggende opzet, dan wei aan een vorm van integratie tussen het openbaar 
vervoer en de particuliere ondernemingen. 

Een (school-)voorbeeld van het eerste is het schoolvervoersproject in Groningen, 
door Gerrits in dit boek beschreven. In het vlak van samenwerking tussen openbare 
en particuliere vervoersbedrijven vormt het 'brokerage-concept' (Millar, 1981; zie 
ook Lubberding, 1981) een interessante gedachte. Ret betreft hier een vorm van 
samenwerking waarbij particuliere bedrijven materieel en personeelleveren, ter
wijl het openbaar vervoerbedrijf als tussenpersoon of 'makelaar' fungeert en de 
totale organisatie in handen houdt. 

Een opzet als deze kan ook worden doorgetrokken naar een strakkere structuur, 
waarbij er een aile bedrijven overkoepelende organisatie is, die dan de afzonder
lij ke ondernemingen vervoersopdrachten verstrekt. 

Wat de vraag, tenslotte, van de onderlinge aansluiting van locale en interlocale 
vervoersvoorzieningen betreft valt te wijzen op een door de eerdergenoemde 
Werkgroep Vervoerbeleid Gehandicapten gelanceerde en op ministerieel niveau 
voor bestudering overgenomen idee (begrotingen Verkeer en Waterstaat 1981 en 
1982) tot indeling van het land in een aantal vervoersdistricten (zie ook Pilgram, 
Ret beleid van de N ederlandse Overheid). In deze opzet wordt ieder district 
gekenmerkt door de aanwezigheid van een knooppunt van openbaar vervoer - b. v. 
een intercity-station van de spoorwegen. De rol van het alternatieve vervoer is dan 
het verzorgen van de verplaatsingen van en naar dit knooppunt. In het licht van het 
feit dat, zoals al eerder werd opgemerkt, de lange afstandsvoorzieningen voor 
gehandicapten nogal met stiefmoederlijke aandacht zijn bedeeld, is alles wat kan 
leiden tot verbeterde bereikbaarheid van deze voorzieningen als een stap vooruit te 
beschouwen. Men zie overigens ook het artikel van Blom over de eerste ervaringen 
op dit terrein in Zweden. 

Van de diverse mogelijkheden tot het brengen van meer eenheid in het vervoer voor 



26 prof drs J. B. Polak 

gehandicapten konden er hier slechts enkele worden aangestipt. Gegeven de sterk 
critische geluiden over het huidige patroon van de vervoersvoorzieningen voor 
gehandicapten is, afsluitend, de vraag op zijn plaats wat van een grotere coordin
atie, in het bijzonder binnen het alternatieve vervoer, mag worden verwacht. Niet 
voorbijgegaan kan worden aan stemmen die in dit opzicht tot voorzichtigheid 
manen. Zo werd in de tweede 'conferentie van Cambridge' (1981) naar voren 
gebracht, dat weliswaar bij gecoordineerde systemen een toeneming van de pro
ductiviteit kan worden bereikt, maar dat als gevolg van de grotere schaal ook de 
kosten zullen stijgen. De uitspraak dat coordinatie niet als een wondermiddel moet 
worden gezien (Burkhardt, 1981; zie ook Lubberding, 1981), lijkt dan ook passend 
om deze korte beschouwing over het organisatorische patroon van het vervoer 
voor gehandicapten - en daarmee ook als geheel over de 'systemen' - mee te 
besluiten. 

De artikelen 

Aan de problematiek van de verschillende systemen voor het vervoer van gehandi
capten is in dit bock een zestal bijdragen gewijd. Binnen dit geheel valt nog een 
tweed cling aan te brengen, t. w. naar gelang het onderwerp wordt gevormd door de 
exploitatieve opzet van voor gehandicapten bruikbare vervoerssystemen, resp. 
door de meer specifieke vraag in hoeverre bepaalde technische voorzieningen de 
vervoermiddelen beter voor gebruik door gehandicapten geschikt kunnen maken. 

Naast de in het onderdeel 'systemen' opgenomen beschouwingen dient nog te 
worden gewezen op het reeds eerder genoemde overzichtsartikel door Ashford. 
Hierin worden de voornaamste kenmerken besproken van de verplaatsingsmoge
lijkheden die in principe voor gehandicapten in aanmerking komen. Van de 
specifiek over 'systemen' handelende artikelen kan het volgende worden gezegd. 

Een tweetal voorbeelden van alternatief vervoer in Nederland - het ene geheel, 
het andere gedeeltelijk operationeel - wordt beschreven in artikelen resp. door 
Hofste en door Gerrits. Eerstgenoemde geeft een schets van een reeds enige tijd 
functionerend systeem voor het vervoer van gehandicapten in Rotterdam. Een van 
de belangwekkende kanten van dit systeem is, dat het zowel ten dienste staat van 
ernstig als van minder ernstig gehandicapten. Gerrits beschrijft een systeem dat 
aanvankelijk werd opgezet voor het vervoer van gehandicapte schoolgaande kin
deren. Uiteengezet wordt, hoe de efficientie van het systeem zou kunnen worden 
vergroot door het ook te g;-tan hanteren voor het vervoer van rolstoelgcbruikers. 

De beide genoemde bijdragen zijn daarom instructief te achten, omdat zij, in het 
ene geval wat meer gedetailleerd dan in het andere, in beginsel een volledig model 
van het functioneren van een alternatief vervoerssysteem inhouden. 

Al is het doel van dit boek in de eerste plaats problemen van het vervoer voor 
gehandicapten in de Nederlandse context te belichten, dit wil uiteraard niet zeggen, 
dat niet enige mogelijkheid tot vergelijking met de situatie in het buitenland van nut 
zou zijn. Beoogd wordt aan deze behoefte tegemoet te komen met de bespreking 
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van een aantal systemen in het buitenland door Pilgram resp. door Blom. Bij 
Pilgram passeren oplossingen in de V.S., in Zweden en in West-Duitsland (Berlijn) 
de revue. Richt Pilgram zich wat de Zweedse situatie betreft op een concreet 
voorbeeld van een bepaald locaal systeem - t.w. dat in Stockholm - Blom biedt in 
haar art ike I de lezer de mogelijkheid dit voorbeeld te plaatsen in een algemeen 
kader, door de algemene structuur van het vervoer voor gehandicapten in Zweden, 
zowel locaal a!s interlocaal, weer te geven. 

Over enkele technische aspecten van aangepast vervoer handelen de bijdragen 
van Lubberding en van Van Ghesel Grothe. Ieder van deze auteurs heeft hierbij 
overigens wei zijn eigen invalshoek. Zo zet Lubberding het geval uiteen van 
voorzieningen ten behoeve van licht-gehandicapten, aangebracht in een nieuw type 
standaard bus voor het streekvervoer. De vraagstelling in het artikel is welke 
waardering voor deze voorzieningen - o.a. een uitschuifbare extra trede van de bus 
- bij de gebruikers kon worden geconstateerd. 

Van Ghesel Grothe, tenslotte, gaat in op een aspect van de constructie van 
aangepast vervoer. In zijn bijdrage constateert hij, dat rolstoelgebruikers die 
zit tend in hun rolstoel per auto of per speciale bus worden vervoerd in het algemeen 
aan aanzienlijke veiligheidsrisico's onderhevig zijn. De vraag wordt vervolgens 
onder ogen gezien welke technische oplossingen voorhanden zijn voor de bevestig
ing van de rolstoelen, zodanig dat ook situaties van een ernstige botsing go cd 
kunnen worden doorstaan. 

Beleid 

Belangr(jkste vragen 

Het beleid inzake het vervoer van gehandicapten betreft een relatief nieuw onder
deel uit het tot ale terrein van het vervoersbeleid. Dit kan er de verklaring van zijn 
dat zich, ook al betreft het op het eerste gezicht een relatief beperkt dee! van het 
vervoersbeleid als geheel, een vrij uitgebreide problematiek voordoet, waar vee 1 
vragen zijn waarop de antwoorden zich nog hebben uit te kristalliseren. 

Dit is in het algemeen ook het beeld dat oprijst uit de verschillende bijdragen in 
dit bock die het beleid m. b.t. het vervoer van gehandicapten betreffen. 

De belangrijkste, op het aspect van het beleid betrekking hebbende vragen, 
lijken als voIgt te kunnen worden samengevat: 

in hoeverre bestaat reeds overeenstemming over doelstellingen voor het beleid, 
welke is de inhoud van de aanwezige doelformuleringen, in welke mate kan 
internationaal gezien van overeenstemming over de doeistellingen worden ge
sproken? 

- welke instrumenten zijn voorhanden voor de realisering van de beleidsdoelein
den, wat zijn de voor- en nadelen van verschillende instrumenten, welke keuzes 
zijn inmiddels al gemaakt, resp. tekenen zich af? 
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- wat is het institutionele kader waarbinnen het beleid zich voltrekt, waartoe leidt 
een critische waardering van dat kader? 

Gezien de breedte van het terrein zal ook hier voor een nadere bespreking een keus 
dienen te worden gemaakt. Hierbij zal aan de beide complexen van inhoudelijke 
vragen - die betreffende de doelstellingen en de instrumenten - de voorrang 
worden gegeven. 

De doelstellingen van he! beleid 

Een voor het vervoerbeleid dat zich richt op gehandicapten kenmerkende omstan
digheid is, dat het een sector van het beleid betreft die op het raakvlak van twee 
algemene beleidsterreinen ligt. Eensdeels betreft het een onderdeel uit het totale 
terrein van het vervoerbeleid. Anderdeels gaat het ook om een component van het 
sociale beleid. Deze raakvlakpositie van het vervoerbeleid voor gehandicapten is 
van ingrijpende betekenis voor de formulering van de doelstellingen van het beleid: 
het feit dat met twee verschillende gezichtshoeken rekening dient te worden gehou
den brengt mee - ook Pilgram en Van Rees refereren hieraan - dat zich gemakke
lijk conflicten tussen het vervoerbeleid in zijn algemeenheid en dat deel van het 
beleid dat specifiek betrekking he eft op de gehandicapten kunnen voordoen. Om 
beter inzicht te krijgen in het specifieke karakter juist van het op de gehandicapten 
betrekking hebbende vervoerbeleid is het van belang zich af te vragen, waaruit 
precies de relatie tussen dit beleid en het sociale beleid bestaat. 

In de eerste plaats kan hier worden gewezen op hetgeen de Verenigde Naties als 
doel van het algemene beleid m. b.t. de gehandicapten hebben geformuleerd, t.w. 
het voor dezen toegankelijk maken van de samenleving. 25 De doelstelling van het 
Nederlandse beleid drukt een zelfde gedachte uit, nl. de maatschappelijke integra
tie van de gehandicapte. Blommestijn noemt dit 'het grote Leitmotiv'. 

Het voorgaande leid t tot de conclusie, om de woorden van Weigelt (1981) te 
gebruiken, dat 'Integration ... im gesellschaftlichen Leben das Oberziel', d.w.z. de 
uiteindelijke doelstelling, van het op de gehandicapten gerichte vervoerbeleid 
vormt. 

Welke is de betekenis van deze constatering voor de vormgeving van het 
vervoerbeleid voor gehandicapten? In het algemeen kunnen beleidsmakers gemak
kelijk in de positie komen te verkeren, dat zij zich aIleen richten op wat zij typisch 
als hun 'eigen' beleidsterrein ervaren. Voor vervoersbeleidsmakers is daarom het 
inzicht van belang, dat de integratie van de gehandicapten in de samenleving -
wellicht niet over de gehele linie, maar in elk geval toch in principe - als een 
maatschappelijke doelstelling is aanvaard. Deze omstandigheid is in hoge mate 
bepalend te achten, naar nog nader zal blijken, voor de concreet, met het oog op 

25. Dit is een bruikbare herformulering - afkomstig van Veder-Smit (IJG-Info, 1981) - van de officiele 
bewoordingen van een van de doelstellingen van het Internationaal Jaar. 
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gebruik ook door gehandicapten, te kiezen inrichting van het vervoerssysteem -
alsook voor de hiervoor te kiezen financieringsvorm. 

Tegen de geschetste algemene achtergrond kan de vraag worden bezien, in 
hoeverre zich in Nederland al dan niet een consensus omtrent de doelstellingen van 
het vervoerbeleid m. b.t. gehandicapte mensen bezig is te voltrekken. 

Het ligt in dit verband voor de hand eerst te bezien hoe de officiele beleidsdoel
stelling luidt. In de meest algemene zin kan hier worden verwezen naar het 
Meerjarenplan Personenvervoer (1979), dat zich uitdrukt in termen van 'een 
onevenredige benadeling vermijden'26 resp. 'zeer grote ongelijkheid verminderen'. 
Van deze beide formuleringen kan men moeilijk anders zeggen, dan dat zij een 
belangrijke speelruimte laten uit een oogpunt van wat exact de voor gehandicapten 
gewenste vervoerssituatie wordt geacht. De richting van de bedoelingen is niet
temin weI duidelijk. De door Pilgram gegeven formulering, t. W.: 'gelijkwaardige 
vervoersmogelijkheden bieden', geeft deze bedoelingen in wat meer gewone taal 
weer. Nog directer is de formulering, dat de gehandicapte 'even mobiel als valide 
mensen' moet kunnen zijn (voorlichting Verkeer en Waterstaat, 1980). 

Een specifiek op de individuele verplaatsingsvoorzieningen gerichte doelformu
lering is aan te treffen bij Van Kessel. Deze vermeldt, dat het beleid terzake gericht 
is op 'hers tel van onafhankelijkheid c.q. zelfstandigheid'. De onafhankelijkheid 
van de gehandicapten, maar dan bedoeld voor het geheel van de voorzieningen, 
blijkt ook binnen de kring van Europese verkeersministers - men zie het als bijlage 
bij het artikel van Van Rees opgenomen rapport - tot de beleidsdoelstellingen te 
worden gerekend. 

Het is interessant te bezien, wat het resultaat is als men de geciteerde-officiele -
opvattingen omtrent het vervoerbeleid voor gehandicapten plaatst naast de visie 
van de kring van de gehandicapten zelf uit. 

Een representatief te achten visie wordt vertolkt in dit boek bij monde van 
Vogelzang. Deze laat zich uit in gelijke bewoordingen als Pilgram, met te stellen 
dat 'gelijkwaardige vervoermogelijkheden' doel van het beleid dienen te zijn. Ook 
als in aanmerking genomen wordt dat Pilgram niet schrijft in officiele hoedanig
heid,mag worden geconcludeerd, dat er in belangrijke mate eeneensluitend oordeel 
omtrent de beleidsdoelstelling aanwezig is. Stellig is hiermee echter het laatste 
woord niet gezegd. Doelstellingen kunnen op z'n best als niet meer dan intentie
verklaringen worden gezien. 'The proof of the pudding is in the eating' - waarmee 
hier gezegd wil zijn, dat een nauwkeurig inzicht in de vraag hoever algemene 
doelformuleringen als de bovenvermelde reiken eerst te verkrijgen valt als blijkt 
welke instrumenten men bereid is te hanteren. 

26. De uitdrukking 'onevenredige benadeling' (curs. J.B.P.) doet enigszins vreemd aan, maar zal wei 
mets anders zijn dan een pleonastisch woordgebruik. 
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Instrumenten 

De instrumenten van het vervoerbeleid ook van dat m.b.t. de gehandicapten
zijn talrijk. Ais belangrijkste categorieen kunnen worden gezien de fysieke inrich
ting van het vervoersstelsel - hieronder mede begrepen de plaatsen waar voorzie
ningen worden geboden - en de financiele middelen. Bij dit laatste dient qid 
aileen te worden gedacht aan de grootte van de bedragen, maar ook aan de vorm 
waarin deze ter beschikking worden gesteld (systeemsubsidiering vs. reizigers
subsidiering bij het collectieve vervoer 27; een analoog onderscheid is van toepassing 
op individuele verplaatsingsvoorzieningen). 

Op deze plaats zal aileen worden ingegaan op de fysieke inrichting van het 
vervoersstelsel, om daarmee aansluiting te zoeken bij de al eerder naar voren 
gebrachte als fundamenteel te beschouwen problematiek - Ashford spreekt van 
een 'basic question', waarvoor tot dusver nog geen oplossing is gevonden - van het 
volledig toegankelijk maken van het (collectieve) openbaar vervoer dan wei het 
scheppen van afzonderlijk voorzieningen. 

Stellig is aan het probleem van de volledige toegankelijkheid versus het gespeci
aliseerde vervoer een groot aantal haken en ogen verbonden. Gezien het ingrij
pende karakter van het overschakelen van een situatie waarin niet - of nagenoeg 
niet - met de vervoersbehoeften van gehandicapten rekening werd gehouden naar 
een situatie waarin dit wei het geval is, valt een snelle afronding van de gedachten
vorming ook niet te verwachten. Aarzeling, onzekerheid omtrent de te kiezen 
richting zijn aan een overgangsproces als het onderhavige inherent. De vraag laat 
zich stellen wat, in het bijlOnder in Nederland, de tot dusver gevolgde practijk is. 
De hier te lande tot dusver gevolgde lijn is er niet een van een duidelijke keuze 6f 
voor de volledige aanpassing van het collectieve vervoer 6f voor het alternatieve 
vervoer. Zo wijst de Werkgroep Vervoerbeleid van de Subcommissie Verkeerspro
blemen Gehandicapten een volledige aanpassing van het lijngebonden openbaar 
vervoer in zijn algemeenheid af (Nederlands Transport, 1981). Pilgram - tussen 
haakjes: voorzitter van deze werkgroep - zegt in zijn artikel in dit boek over het 
beleid van de Nederlandse overheid, dat dit beleid 'waar mogelijk' aanpassing van 
het openbaar vervoer inhoudt. De vraag is hoe deze keuze precies valt te inter prete
ren. Het 'waar mogelijk' betekent in ieder geval dat speelruimte wordt opengelaten 
voor het alternatieve vervoer. Dit blijkt in lOverre ook een feitelijke keuze te zijn, 

27. Zie hieromtrent nader Nederlands Transport, 1981, biz. 30, waar wordt vermeld dat de Werkgroep 
Vervoerbeleid Gehandicapten vooralsnog geen keuze doet tussen deze beide systemen en Gerrits - in 
dit boek - die een voorkeur uitspreekt voor systeemsubsidiering. Vanzelfsprekend is er ook nog de vorm 
van reductie op de tarieven van het openbaar vervoer. De Commissie voor Vervoer van het Europese 
Parlement ziet dit als een 'bruikbaar hulpmiddel'. De Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegen
heid van genoemd parlement vindt daarentegen, dat 'het veel beter (zou) 7.ijn wanneer gehandicapte 
financiele steun ontvangt, zodat hij of zij de vrijheid en mogelijkheid heeft te consumeren wat hij of zij 
wenst (Europees Parlement, 1981). Ook de Nederlandse overheid heeft een stelsel van reductie van de 
hand gewezen (zie Pilgram, Het beleid van de Nederlandse overheid etc., biz. 239). 

Gehandicapten onderweg: een inleidende beschouwing 31 

dat alternatieve systemen nodig worden geacht voor gehandicapten met een 'zware 
loopfunctiestoornis', in het bijlOnder voor het vervoer over de korte afstand. Met 
enige voorzichtigheid valt te concluderen, dat het officieIe Nederlandse beleid 
hoewel zich bewegend op twee sporen, zich toch tamelijk ver in de richting va~ 
volledige toegankelijkheid beweegt. Dit lOU te meer geld en als mag worden aange
nomen, dat voor andere vormen van gehandicaptheid dan de aanwezigheid van een 
loopstoornis volledige aanpassing van het openbaar vervoer als oplossing lOU 
worden gekozen. Het lOU van belang zijn, als de overheid zich op dit punt expliciet 
lOU uitspreken. 

Ziet men over de Nederlandse grenzen heen naar het ruimere Europese gebied, 
dan blijkt het beeld althans principieel niet anders te zijn. Zoals blijkt uit het bij het 
artikel van Van Rees opgenomen rapport van de CEMT, zien de meeste bij deze 
organisatie aangesloten landen de beide alternatieven niet als een kwestie van 'alles 
of niets'. 

In hoeverre harmonieert het zich in Nederland ontwikkelende officiele beleid 
met de opvattingen uit de kring van de gehandicapten? 

Al eerder werd gewezen op het door Vogelzang in dit boek vertolkte standpunt, 
dat een krachtig pleidooi voor een volledig toegankelijk openbaar vervoer inhoudt. 
Wei kent deze auteur het alternatieve vervoer een bescheiden aanvullende rol toe 
in lOverre als hij dit aanvaardbaar acht voor verplaatsingen van en naar d~ 
halteplaatsen van het openbaar vervoer. 

Wie kennis neemt van het veelvuldig - ook meermalen in dit boek - als model 
gehanteerde Zweedse systeem ziet dat hierin ook het altev een belangrijke rol 
vervult. Hoewel men wellicht anders lOU verwachten, betekent dit toch niet onmid
dellijk een tegenspraak met de mening dat een volledig aangepast vervoersstelsel de 
voorkeur lOU verdienen. Zo stelt Norrbom (1981), dat de opneming van altev in het 
Zweedse systeem niet als de uiteindelijke, blijvende oplossing kan worden 
beschouwd: de huidige omvang van het gebruik van het altev zou zijn toe te 
schrijven aan het tekort aan aangepast openbaar vervoer. 

Aan de scala van meningen kan nog worden toegevoegd het standpunt van de 
Internationale unie van openbaar vervoersondernemingen (UITP) - door Vogel
zang fel gehekeld - dat inhoudt dat de toelating van rolstoelgebruikers tot het 
openbaar vervoer niet mogelijk wordt geacht. 

Nu is het goed bij de gedachtenvorming over de instrumenten van het beleid 
inzake vervoer voor gehandicapten niet uit het oog te verliezen, dat ook het tempo 
waarin zich een eventuele aanpassing van het openbaar vervoer lOU dienen te 
voltrekken een zelfstandig aspect van het te voeren beleid vormt. Dit betekent dat 
in een practische zin de standpunten minder uiteenlopen dan op het eerste gezicht 
kan lijken. Aan de hand van enkele concrete uitspraken kan dit nader worden 
verduidelijkt. Ten eerste: tegen aanpassing van het openbaar vervoer lOdanig dat 
dit ook geschikt wordt voor rolstoelgebruikers zegt de UITP 'nee'. Maar ook de 
Nederlandse overheid stelt zich positief op t.a.v. alternatiefvervoer voor rolstoel
gebruikers, weliswaar in de vorm van een proef (het door Gerrits in dit boek 
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beschreven project) en weI omdat, 'aanpassing van het openbaar vervoer .. , op 
korte termijn niet mogelijk is' (Nederlands Transport, 1981). 
Een in kringen van gehandicapten gezaghebbend iemand als Van Leer (1981) 
spreekt zich, ten aanzien van het streekvervoer, begrijpelijkerwijs uit voor aanpass
ing van de voorzieningen. Ook hij stelt echter, dat 'voor stads- en streekvervoer 
vooralsnog (!) (moet) worden gewerkt met altev'. De Nederlandse Gehandicapt«n
raad, tenslotte, die ook de mening is toegedaan, dat het alternatieve vervoer moet 
worden teruggedrongen, 'ziet ook weI dat dit lange termijn werk is' (Van de Gouwe, 
1982). 

Het opmaken van een volledige balans van de voor- en nadelen van alternatief 
resp. van volledig aangepast openbaar vervoer als instrumenten in het vervoerbe
leid m. b. t. gehandicapten ligt op deze plaats niet in de bedoeling. In welke richting 
de voor- en nadelen moeten worden gezocht is echter op zichzelf weI duidelijk. 
N aast de kosten van het materieel en van vaste installaties (stations, halten van 
tram en bus) speelt ook de invloed die zou uitgaan van het medegebruik door 
gehandicapten op de kosten van het openbaar vervoer - via exploitatieve factoren 
als snelheid en regelmaat van de dienstuitvoering - in de discussie een belangrijke 
ro1. Ook wat dit laatste betreft doen zich tegenstrijdige meningen voor. Teken 
wederom, dat de beleidsvorming bij verder, gedegen onderzoek en bij demonstra
tieprojecten gebaat zou zijn. 

In het vlak van de baten keert het punt terug welke de precieze inhoud is van het 
doel van de maatschappelijke integratie van de gehandicapten. Naar gelang dit 
doel ook in technische opzicht volledige identieke verplaatsingsmogelijkheden -
d.w.z. gelijke in tegenstelling tot gelijkwaardige voorzieningen - inhoudt, zal de 
waardering van de beide hoofdoplossingen verschillend uitvallen. 

Een slotvraag die zich in dit verband voordoet, o.a. aan de orde gesteld door Van 
Leer, is die van de 'redelijkheid' van de wensen van de gehandicapten. Zou, in het 
bijzonder als gekozen wordt voor de volledige aanpassing van het openbaar 
vervoer, niet een 'onevenredige bevoordeling van een deel van de bevolking' plaats 
vinden? Voor een antwoord op deze vraag zou in ieder geval meer kwantitatieve 
informatie benodigd zijn dan op dit ogenblik voorhanden is. Het is echter sterk de 
vraag, of in laatste instantie de beleidsvorming zich op cijfers omtrent kosten van 
investeringen en van exploitatie zal kunnen baseren. Er is een essentiele component 
- de gevoelens van de gehandicapten - die zich niet op deze wijze laat meten. Ook 
deze gevoelens vormen echter een realiteit, waarvan het evenzeer tot de verant
woordelijkheid van de beleidsmakers behoort deze in hun afweging te betrekken. 

De artikelen 

De vijf artikelen in dit boek die in het bijzonder betrekking hebben op het beleid 
inzake het vervoer van gehandicapten confronteren zienswijzen uit de sfeer van de 
overheid met die uit de kring van de gehandicapten. 

Het door de Nederlandse overheid gevoerde beleid komt naar voren in de 
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artikelen door Pilgram resp. Van Kessel. Elk van deze artikelen bestrijkt een 
bepaald deel van het terrein. Zo belicht Pilgram het beleid m.b.t. de collectieve 
vervoersvoorzieningen - zowel het conventionele openbare als het alternatieve 
vervoer - terwijl Van Kessel ingaat op de individuele verplaatsingsvoorzieningen 
voor gehandicapten. 

Als opvallend kenmerk komt uit deze beide artikelen naar voren het verschil in 
de mate waarin zich t.a. v. het collectieve resp. het indi vid uele vervoer inmiddels een 
concreet beleid heeft ontwikkeld. De gedetailleerdheid van de regelingen voor de 
individuele voorzieningen overtreft verre die voor het collectieve vervoer. Het feit 
dat de regelingen voor de individuele verplaatsingen een onderdeel vormen van de 
sociale wetgeving kan ook leiden tot een bespiegeling over de wenselijkheid en de 
mogelijkheid van een grotere mate van integra tie tussen het beleid inzake collectie
ve en individuele verplaatsingsvoorzieningen. 

Dat ook in Europees verband de overheden doende zijn een beleid te ontwik
kelen inzake het vervoer voor gehandicapten blijkt uit de bijdrage van Van Rees. 
De aandacht binnen de Europese Conferentie van Ministers van Verkeer - het 
internationale overlegorgaan waarvan de auteur de activiteiten terzake beschrijft
blijkt zich weliswaar nog te hebben beperkt tot het aan het licht brengen van 
gegevens betreffende het vervoer voor gehandicapten in de diverse landen. Niet
temin mag het nut van een onderlinge uitwisseling van informatie niet worden 
onderschat. Dit vormt in elk geval een eerste stap op de weg naar een wenselijk te 
achten harmonisering van het beleid binnen Europa. 

De titel van het artikel door Cornelissen - 'Stemmen uit de Gehandicaptenraad' 
- is in feite ook van toepassing op Vogelzang's beschouwing over de 'plaats van de 
gehandicapte in het toekomstig openbaar vervoer'. Behandelt eerstgenoemde de 
formele overlegstructuur waarbinnen de Gehandicaptenraad, als overkoepelend 
orgaan van de organisaties van gehandicapten, fungeert, de bijdrage van Vogel
zang vult dit gezichtspunt aan met een inhoudelijke visie op het te voeren beleid. 

In een democratische samenleving zuIlen de stemm en van aile betrokkenen 
moeten worden gehoord en is het de taak van de overheid conflicterende opinies 
tegen elkaar af te wegen - om daaruit tenslotte tot een eigen oordeel te komen. 

De hierboven aangeduide artikelen kunnen erbij behulpzaam zjjn meer oog te 
krijgen voor de ingewikkeldheid van het publieke besluitvormingsproces en voorts 
ook een eigen meningsvorming over zaken van beleid' bevorderen. 

Slot 

Wat op een bepaald moment in een land aan vervoersvoorzieningen voor gehandi
capten aanwezig is, kan worden gezien als de neerslag van de wensen van de 
ge bruikers, van technisch kunnen, van het initiatief en de d urf bepaalde systemen te 
exploiteren en van de mate van sturend optreden van de overheid. 
Hoe zou men in dit opzicht de situatie in Nederland - waarop merendeels dit boek 



34 prof drs J, B, Polak 

betrekking heeft - kunnen waarderen? Nogal eens wordt een vergelijking getrok
ken met de Verenigde Staten, In het bijzonder omdat in dit land al in 1970 de 
toegankelijkheid voor gehandicapten van het openbaar vervoer in de wet is vastge
legd (zie Ashford, biz, 62), Naar de mening van Bell (vermeld door Lubberding, 
1981) dient de practische betekenis van deze bepaling echter aanzienlijk te worden 
gerelativeerd, 

Van Leer (1981), sprekend over aanpassing van auto buss en en van taxi's, geeft 
als zijn opvatting, dat 'Nederland, ,. mondiaal wei is waar geen achtergebleven 
gebied is, maar anderzijds beslist ook niet vooroploopt', Lubberding (1981), de 
resultaten overziend van de tweede 'conferentie van Cambridge', komt voor het 
geheel van de vervoersvoorzieningen voor gehandicapten in Nederland tot wat hij 
omschrijft als een 'voorzichtige' conclusie, die in vrijwel gelijke termen luidt als de 
zojuist geciteerde uitspraak van Van Leer. 

Zo vee I is wei duidelijk: de gehandicapten willen verder, Nederland wil verder. 
Essentieel voor de oplossing van een probleem is de duidelijke omschrijving 
daarvan, In dit opzicht valt nog het nodige te doen, Vragen als wie tot de gehandi
capten kunnen worden gerekend en hoe kan worden bepaald of een gehandicapte 
persoon aan verplaatsingsmogelijkheden te kort komt, kunnen dit illustreren, 

Daarnaast blijkt nog een brede onzekerheidsmarge te bestaan omtrent de exploi
tatieve voor's en tegen's van verschillende voor gehandicapten bruikbare vervoers
voorzieningen, evenals over de kosten daarvan, In een ruimere zin kan de behoefte 
aan meer inzicht in de merites van de diverse instrumenten van het door de 
overheid te voeren beleid worden geconstateerd, 

Even zo vele vragen die, naast ontwikkelingen in de attitudes jegens gehandicap
ten, beslissend zijn voor een beantwoording van de vraag: 'vervoer voor gehandi
capten - illusie of realiteit?', 
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