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Groningen, 6 december 2019 

Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten 

Betreft: achtergestelde positie mensen met een beperking 

Geachte voorzitter, 

Op 3 december jongstleden berichtte de NOS dat de positie van mensen met een beperking niet beter 

is geworden sinds Nederland zich 3 jaar geleden verbond aan het VN-verdrag Handicap. In een 

schaduwrapportage stelt de Alliantie VN-verdrag dat het de afgelopen drie jaar juist moeilijker 

geworden is voor mensen met een handicap om volwaardig mee te doen in de maatschappij. 

Volgens de Alliantie stijgt de werkloosheid onder mensen met een beperking en ook hebben meer van 

hen te maken met armoede. Een situatie die volgens onze GroenLinks-fractie absoluut onacceptabel is 

en waar verandering in moet komen.  

GroenLinks is van mening dat de Provincie Groningen hierin binnen haar eigen organisatie het juiste 

voorbeeld moet geven en wij vinden het belangrijk dat iedereen binnen onze organisatie dezelfde 

kansen en mogelijkheden krijgt. We hopen dat goed voorbeeld doet volgen! 

In het coalitieakkoord wordt expliciet aandacht aan besteedt aan diversiteit en inclusie: wij willen dat 

iedereen dezelfde kansen en mogelijkheden krijgt en dat iedereen mee kan doen. Maar hoe dragen wij 

binnen onze eigen organisatie bij aan deze doelstelling? Zijn wij een werkgever die daadwerkelijk een 

divers en inclusief personeelsbestand heeft en mensen met een handicap dezelfde kansen biedt als 

mensen zonder handicap? 

Onze fractie wil de volgende vragen stellen aan het College: 

1. Heeft Provincie Groningen zicht op het aantal (in percentages) werknemers met een handicap, 

beperking of chronische ziekte ten opzichte van het aantal mensen zonder arbeidsbeperking? Zo ja, 

hoe liggen deze verhoudingen? Zo nee, waarom is dit (nog) niet in kaart gebracht? 

2. Naar welk percentage werknemers met een handicap, beperking of chronische ziekte streeft de 

Provincie Groningen in haar personeelsbestand? 

3. Welke mening is het college toegedaan over de inspanningen van de Provincie Groningen om 

mensen met een handicap, beperking of chronische ziekte werk te verschaffen? Wordt hier volgens 

het college voldoende aandacht en energie aan besteedt of is hier ruimte voor verbetering?  

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Stephanie Bennett (GroenLinks) 

 

Nadja Siersema (GroenLinks)  


