
Onderzoek:
Werkfrustraties van 
rolstoelgebruikers
 

 

IN SAMENWERKING MET SUPPORT MAGAZINE

O 4  W H E E L C H A I R S

Maar liefst viervijfde van de respondenten ervaart hinder van niet-aangepaste 

faciliteiten op hun huidige werkplek. In de top 3 met de meeste gebreken staan 

wc’s, deuren en evacuatieplannen. Bovendien geeft meer dan een kwart van de 

respondenten aan sociale problemen te ervaren op het werk.



IN�DEZE
WHITEPAPER

Aard�problematiek
Verdeling�over�sectoren

133�personen�deden�mee�aan�het�onderzoek�dat�op�
initiatief�van�O4�Wheelchairs�en�in�samenwerking�
met�Support�Magazine�is�uitgevoerd.�Hiervan�waren�
113�mensen�(deels)�rolstoel�gebonden�en�werkzaam�
buitenshuis;�de�criteria�voor�dit�specifieke�
onderzoek.�Meer�dan�tweederde�van�deze�
respondenten�is�vrouw.
�
Hoeveel�mensen�er�in�Nederland�permanent�in�een�
rolstoel�zitten�is�niet�precies�bekend.�Volgens�een�
aantal�berekeningen�zouden�dit�er�ongeveer�225.000�
tot�250.000�moeten�zijn.�Hoeveel�van�hen�
(buitenshuis)�werken,�is�niet�bekend,�maar�feit�is�dat�
dat�slechts�een�beperkt�deel�zal�zijn.�Hoewel�het�
aantal�respondenten�officieel�niet�als�representatief�
geldt,�geeft�het�dus�wel�een�goed�beeld�van�de�
problemen�die�er�spelen�op�de�werkvloer.
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1.�ALGEMEEN

Een�stuitende�meerderheid�van�alle�deelnemers�(83%)�
ervaart�problemen�van�facilitaire�aard�op�hun�huidige�
werk.

AARD�PROBLEMATIEK

Facilitair
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Beide
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Respondenten met rolstoelgerelateerde problemen huidige werkgever

Overheid,�zorg�en�onderwijs�scoren�in�dit�onderzoek�het�slechts�als�het�gaat�om�
facilitaire�inclusiviteit.�Respectievelijk�werkt�24%,�19%�en�15%�van�de�respondenten�
die�hinder�ervaart�met�hun�rolstoel,�in�deze�sectoren.�Opvallend�is�dat�bijna�de�helft�
van�alle�respondenten�met�facilitaire�klachten,�bureauwerk�doet.

VERDELING�OVER�SECTOREN

Sectoren met meeste facilitaire problemen
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Zware�deuren,�hoge�drempels,�liften�en�aangepaste�toiletten�
die�oneigenlijk�gebruikt�worden,�niet�voor�vol�worden�
aangezien;�je�zou�toch�denken�dat�de�‘usual�suspects’�van�
ontoegankelijkheid�op�de�werkvloer�inmiddels�wel�zijn�
opgelost�in�Nederland.�Maar�niets�is�minder�waar.�De�totale�
Top�10�Facilitaire�rolstoelproblemen�op�het�werk:

Ervaren facilitaire problemen

"Ik krijg de zware deur van de lift niet open 

en moet de knop ingedrukt houden van de lift. 

Dat lukt me niet vanwege slecht functionerende 

handen."

"Bij de flexplekken is het erg lastig om de 

computer te bedienen; het bureau staat vaak te 

hoog. Gezondere ‘traploopdagen’ waarop de lift 

buitenwerking is gesteld, zijn erg lastig."

"Ik parkeer bij de 

buren omdat de 

parkeerplaats bij 

mij op het werk 

erg smal zijn."

"Koffieapparaten werden vervangen en kwamen hoger 

te staan, zodat je vanuit rolstoel niet bij de 

keuzeknoppen kon. Mijn zeer welwillende werkgever 

besloot dit op te lossen door mij een 

afstandsbediening te verstrekken.  Echter, deze 

afstandsbediening moest je op het “sensor oog” 

richten. Dat oog bevond zich helemaal bovenaan het 

koffieapparaat"
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1. Invalidentoilet 

2. Te zware deuren 

3. Evacuatieplan/stoel 

4. Lift 

5. Invalidenparkeerplaats 

6. Koffie-automaat 

7. Nieuwe werken (flexplekken/statafels) 

8. Ontoegankelijke locatie/entree gebouw 

9. Printer/copier 

10. Te krappe werkruimte 

11. Ontoegankelijke plek werkmaterialen 

12. Te hoge drempels 

13. Overig 

14. Deuropeningen 

2.�MEESTVOORKOMENDE

FACILITAIRE�PROBLEMEN



Een�toiletbezoek�op�het�werk�is�voor�veruit�de�meeste�
respondenten�(72%)�een�bron�van�zorg�en�problemen.

TOILET�
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Slecht bereikbaar 

Gebruikt als opslag of anderzijds 

Sleutel bij receptie/congierge 

Bezet door niet-invalidecollega's 

Problemen invalidentoilet

EEN�GREEP�UIT�DE�REACTIES�VAN�RESPONDENTEN

"Een rolstoeltoilet is alleen op een andere etage bij een ander bedrijf 

beschikbaar. Heel ongemakkelijk."

"Als ik nodig moet, dan moet ik NU naar een toilet en kan dan niet eerst iemand 

zoeken die weet waar de sleutel ligt. Want de drama's die dan ontstaan hoef ik 

vast niet uit te leggen."

"Bij ons is er geen goed aangepast toilet. Resultaat is dat ik naar huis moet 

gaan om mezelf te verschonen."



Als�niet-rolstoelgebruiker�sta�je�er�niet�bij�stil,�maar�
wanneer�deuren�te�zwaar�zijn,�of�het�openen�ervan�te�
zwaar�is�door�deurdrangers,�dan�is�deze�dagelijkse�
handeling�een�enorme�uitdaging�als�je�in�een�rolstoel�
zit.�Meer�dan�de�helft�(59%)�van�de�mensen�met�
facilitaire�problemen�op�hun�huidige�werk,�geeft�aan�
dat�te�zware�deuren�hun�functioneren�in�de�weg�staat.

OPENEN�VAN�DEUREN

Helaas�staan�de�eisen�voor�brandveiligheid,�inderdaad�vaak�haakt�
op�de�eisen�voor�rolstoelgebruikers,�aldus�brandveiligheidsexpert�
drs.�ing.�Jeroen�Jansen�van�BrandveiligNL.�“Vaak�weten�
werkgevers�en�collega’s�niet�of�een�specifieke�dranger�er�zit�om�
een�brandcompartiment�gesloten�te�houden�of�voor�andere�
doeleinden�zoals�tegen�tocht�of�ter�beveiliging.�Daar�kom�je�pas�
achter�door�je�te�verdiepen�in�de�bouwvergunning�of�
gebruiksmelding-plattegrond.”�
�

DEUREN�EN�BRANDVEILIGHEID

"Mijn werkgever wil geen automatische deuropener installeren op een zware deur 

omdat dit niet strookt met brandplan."

Een�oplossing�hiervoor�is�vrij�snel�gevonden,�volgens�Jansen.�“Gewoon�een�

automatische�deurdrager,�alleen�dan�met�een�aansturing�naar�de�

brandmeldcentrale.�Als�die�‘afgaat’�zal�de�deur�niet�meer�automatisch�

opengaan�maar�‘valt�hij�vrij’�wat�betekent�dat�deze�vanaf�dat�moment�alleen�

nog�handmatig�te�bedienen�is.�De�rolstoeler�kan�dan,�al�zal�het�zwaar�zijn�of�

met�hulp�van�derden,�de�deur�ook�na�een�brandalarm�open�krijgen.”

"Op een spreekruimte die ik wel per 

rolstoel goed kan bereiken zit een 

zware deurdranger zodat ik altijd 

collega’s moet vragen om de deur voor 

me open te maken. Was de deurdranger 

eraf gehaald, moest die er de week erop 

weer op omdat het niet mocht van de 

brandweer......"

OPLOSSING



39%�van�alle�respondenten�geeft�aan�te�maken�te�hebben�
met�potentieel�gevaarlijke�situaties�omdat�faciliteiten�en�
evacuatieplannen�niet�goed�zijn�aangepast�op�een�
rolstoelgebruiker.

EVACUATIEPLANNEN�SCHIETEN�VAAK�TEKORT

De�regel�voor�de�BHV�luidt�heel�duidelijk�dat�zij�rolstoelers�
in�‘veiligheid’�brengen�in�de�lifthal�of�het�trappenhuis�op�de�
desbetreffende�verdieping.�Dat�heeft�te�maken�met�het�feit�
dat�de�mensen�dan�in�een�brandcompartiment�zitten�dat�
minimaal�60�minuten�weerstand�houdt.�Gemiddeld�is�de�
brandweer�binnen�maximaal�15�minuten�ter�plaatse�en�
ontfermt�zich�dan�als�eerste�over�mindervalide�mensen,�
nadat�de�BHV-ers�hebben�aangegeven�waar�deze�
mindervalide�zich�bevinden.”

8�DINGEN�DIE�JE�ALS�BHV’ER�BIJ�EVACUATIE�

NIET�MAG�VERGETEN

"Tijdens een brandoefening door de 

desbetreffende BHV-ers heb ik het 

helaas niet 'gered'. Ze waren me 

vergeten."

STAP�1:�SLA�ALARM

STAP�2:�HOU�UITGANGEN�VRIJ

STAP�3:�CONTROLEER�DE�TOILETTEN

STAP�4:�ASSISTEER�MINDERVALIDEN

STAP�5:�GEBRUIK�EEN�HULPMIDDEL�OM�MINDERVALIDEN�VIA�TRAP�TE�EVACUEREN

STAP�6:�LOOP�CHECKLIST�NA

STAP�7:�VERLAAT�HET�GEBOUW

STAP�8:�GA�NAAR�VERZAMELPLAATS

GEEN�EVACUATIESTOEL�

OF�-MATRAS

De�meeste�respondenten�
die�aangeven�dat�een�
eventuele�evacuatie�voor�
hen�niet�goed�geregeld�is,�
duiden�erop�dat�geen�(voor�
hen�bereikbare)�
evacuatiestoel�aanwezig�is.�

Een�advies�van�Ton�Rooijakkers�(Facilitair�Journaal)�voor�werknemers�met�een�

beperking�is�om�hun�werkgever�te�attenderen�op�de�mogelijkheid�een�Persoonlijk�

Evacuatieplan�te�ontwikkelen.�Het�persoonlijk�evacuatieplan�bestaat�in�het�

Verenigd�Koninkrijk�al�jaren.�Dit�evacuatieplan�is�een�vluchtplan�voor�individuen,�

die�niet�zelfstandig�een�gebouw�kunnen�verlaten�tijdens�een�calamiteit.�Klik�hier�

voor�tips�voor�het�opstellen�van�een�Persoonlijk�Evacuatieplan

OPLOSSING:�PERSOONLIJK�EVACUATIEPLAN

Jansen�van�BrandveiligNL�zegt�hierover:�“Helaas�staat�er�in�het�bouwbesluit�geen�enkele�eis�
over�het�hebben�van�evacuatiemiddelen.�Gelukkig�zien�wij�wel�steeds�meer�evacuatiestoelen�
of�sinds�kort�ook�evacuatiematrassen�aangeschaft�worden.�Die�worden�dan�op�de�bovenste�
verdieping�in�het�trappenhuis�opgehangen.�De�BHV-ers�trainen�wij�vervolgens�om�vanaf�de�
bovenste�verdieping�het�gebouw�leeg�te�‘vegen’.

https://s-capeplus.com/5-onmisbare-tips-persoonlijk-evacuatieplan/


3.�OPLOSSEN�FACILITAIRE

Het�aankaarten�van�facilitaire�tekortkomingen�bij�hun�
werkgever�blijkt�voor�de�meeste�rolstoelgebruikers�geen�
enkel�probleem;�81%�van�de�mensen�met�klachten�heeft�
deze�geuit.�Helaas�blijkt�uit�dit�onderzoek�dat�daar�niet�
altijd�even�goed�op�wordt�gereageerd.�

WE�GAAN�ER�NAAR�KIJKEN

Deels
43%

Nee
42%

Ja
11%

Tijdelijk
4%

Faciliteitsproblemen opgelost na aankaarten

PROBLEMEN�IN�DE�PRAKTIJK

De�meest�gehoorde�reactie�-�in�een�kwart�van�de�gevallen�-�is�weliswaar�‘we�zullen�
ernaar�kijken’�maar�respondenten�geven�aan�dat�dit�vaak�een�afwimpelend�antwoord�
lijkt�en�dat�actie�uitblijft.
�
�Slechts�11%�van�deze�respondenten�geeft�aan�van�hun�werkgever�een�daadwerkelijk�
serieuze�reactie�te�krijgen�op�het�aankaarten�van�problemen�die�relateert�zijn�aan�
hun�rolstoel.�Eveneens�11%�van�de�mensen�geeft�aan�dat�de�problemen�zijn�opgelost�
na�het�aankaarten�bij�de�verantwoordelijke.

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Serieuze reactie 

'Te duur voor één rolstoelgebruiker' 

Afwachting tot verbouwing/nieuw pand 

Zoeken (beperkte) oplossing bij externe partij 

Leggen probleem/oplossing bij rolstoelgebruiker neer 

Geen/weinig reactie 

'Collega's willen je wel helpen' 

'We voldoen aan norm/bouwbesluit' 

'Wordt naar gekeken' 
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Reacties werkgever na aankaarten



Wie�is�er�dan�verantwoordelijk�voor�facilitaire�
voorzieningen�voor�werknemers�in�een�rolstoel�of�met�
een�andere�beperking.��Over�dat�onderwerp�blijkt�veel�
onduidelijkheid�te�leven.�Respondenten�geven�aan�dat�
werkgevers�soms�aangeven�niet�verantwoordelijk�te�zijn�
of�dat�ze�zelf�niet�goed�weten�bij�wie�ze�terecht�moeten�
met�hun�vragen.

WIE�IS�ER�VERANTWOORDELIJK

De�werkgever�is�verplicht�om�voor�een�werknemer�een�functionele,�toegankelijke�
werkplek�te�maken.�Wat�betreft�een�speciale�stoel,�computer�of�bureau;�dat�is�iets�
waarvoor�de�werknemer�zelf�subsidie�kan�aanvragen�bij�het�UWV.�Dat�gaat�op�
persoonlijke�aanvraag,�omdat�de�werknemer�wordt�gehad�deze�faciliteiten�mee�te�
nemen�wanneer�hij�naar�een�andere�werkgever�vertrekt.

"Ik werk in een verzamelgebouw. Als ik 

alleen op kantoor ben is er (nog) geen 

evacuatieplan en geen mogelijkheid om 

water te halen in de gezamenlijke 

keuken."

"Het is het meest lastige als je 

werkgever geen eigen kantoor heeft maar 

een ruimte huurt. Wie is er dan 

verantwoordelijk voor de (kosten van) 

aanpassingen?"

WIE�BETAALT?

Wanneer�een�vergoeding�van�het�UWV�er�niet�inzit,�dan�zijn�niet�alle�werkgevers�in�
staat�of�welwillend�om�de�hoge�kosten�te�maken�voor�het�aanbrengen�van�een�
speciale�wc-ruimte,�lift,�deuren�of�het�verbreden�van�deuropeningen.�“Zeker�niet�
wanneer�zij�de�werkruimte�huren”,�aldus�Denise�Janmaat,�directeur�van�het�
Nederlands�Instituut�voor�Toegankelijkheid.�
�
En�dat�is�begrijpelijk,�vindt�ze.�“Als�de�werkgever�na�twee�jaar�besluit�een�ander�pand�
te�betrekken,�blijft�de�dure�investering�achter.�Helaas�zie�ik�ook�dat�pandeigenaren�
niet�geneigd�zijn�de�portemonnee�te�trekken�om�hun�pand�inclusief�te�maken,�
wanneer�een�huurder�aangeeft�een�werknemer�met�beperking�te�hebben.�Dat�zijn�
immers�kosten�die�zij�anders�niet�hadden�hoeven�maken.�Dit�is�al�jaren�een�hete�bal�
die�wordt�overgegooid.�De�wet�geeft�er�nog�geen�uitsluitsel�over.”�Het�kabinet�doet�
veel�aan�het�bevorderen�van�de�toegankelijkheid,�maar�al�zou�het�vastgelegd�worden�
in�het�Bouwbesluit,�dan�nog�heeft�dat�geen�invloed�op�alle�bedrijven�in�bestaande�
panden.�Ook�is�niet�altijd�alles�mogelijk��in�een�bestaand�of�(ouder)�pand.

Inschakelen�mediator�in�en�ga�om�tafel�met�de�pandeigenaar,�

bedrijfseigenaar�en�de�desbetreffende�werknemer.�Mediators/�

adviseurs,�zoals�Denise�Janmaat,�gaan�met�alle�partijen�op�zoek�

naar�haalbare�oplossingen.��

OPLOSSING:�SCHAKEL�EEN�MEDIATOR�IN

https://www.uwv.nl/werkgevers/werknemer-met-uitkering/toelichting-voordelen-en-regelingen/detail/vergoeding-voorzieningen-werkgever
https://s-capeplus.com/5-onmisbare-tips-persoonlijk-evacuatieplan/


4.�MEESTVOORKOMENDE

28%�van�alle�respondenten�ervaart�sociale�problemen.�
Externe�factoren�blijken�de�meeste�problemen�te�
veroorzaken.�69%�van�de�sociale�problemen�betreffen�
onbekenden�die�zich�geen�houding�weten�te�geven.�

EXTERNE�FACTOREN

SOCIALE�PROBLEMEN

Op�de�tweede�plek�van�sociale�ergernissen�staat�het�feit�dat�rolstoelgebruikers�voor�
hun�collega’s�geen�koffie�kunnen�halen,�een�sociaal�ritueel�wat�onmogelijk�is��
omdat�het�apparaat�niet�door�hen�bediend�kan�worden,�maar�vooral�omdat�het�
simpelweg�niet�mogelijk�is�om�meerdere�bekers�koffie�te�vervoeren.

"Twee weken gelden een teamuitje. Chocolade bonbons 

maken, staand aan een hoge tafel op de tweede 

verdieping, alleen bereikbaar via een wenteltrap."

Iets�meer�dan�de�helft�van�de�respondenten�die�sociale�
hindernissen�ervaart,�benoemd�dat�externe�bedrijven�
die�worden�gebruikt�voor�uitjes,�opleidingen�en�
netwerkgelegenheden�niet�toegankelijk�zijn.�Daarmee�
komen�externe�locaties�op�de�derde�plek�van�sociale�
problematiek.

KANTOORRITUELEN
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1. Onbekenden weten zich geen houding te geven 

2. Kan geen koffie halen voor collega's 

3. Externe locaties bedrijfsgelegenheden zijn ontoegankelijk 

4. Staande netwerk/vergadergelegenheden 

5. Bedrijfsactiviteiten niet geschikt 

6. Collega's weten zich geen houding te geven 

7. Collega's houden geen rekening met berperking op de werkvloer 

8. Niet voor vol worden aangezien door collega's 

9. Geen uitnodiging uitjes omdat men denkt dat ik het niet aankan 

10. Geen uitnodiging uitjes omdat men geen rekening met me houdt 

11. Niet voor vol worden aangezien door werkgever 

12. Werkgever weet zich geen houding te geven 

Sociale problematiek huidige werkgever



5.�WAT�GAAT�ER�GOED

Laten�we�niet�vergeten�dat�het�
niet�allemaal�kommer�en�kwel�
is.�Immers;�in�11%�van�de�
gevallen�waarin�de�werknemer�
de�facilitaire�tekortkomingen�
besprak�met�de�werkgever,�
werden�de�problemen�naar�
tevredenheid�opgelost.
�
Ook�gaf�13%�van�alle�
respondenten�direct�aan�geen�
rolstoelgerelateerde�problemen�
te�ervaren�bij�zijn�of�haar�
huidige�werk,�niet�op�facilitair�of�
sociaal�vlak.�Deze�respondenten�
vroegen�wij�wat�werkgevers�in�
Nederland�kunnen�leren�van�
hun�werkgever.�Dat�leverde�
onder�meer�de�volgende�
inspiraties�op:

"Op het moment dat ik na 4 jaar weer aan het werk ging bij mijn nieuwe werkgever, 

zijn er direct op mijn afdeling elektrische deuropeners met afstandsbediening 

voor mij geplaatst. Tevens hebben ze een hoog/laagbureau neergezet. Dit alles 

terwijl ik een halfjaar-contract had."

"Ik werk bij semi-overheid werkgever, ik kan al mijn vragen kwijt en nagenoeg 

alles wordt voor me geregeld."

"Vooral het vanzelfsprekend vinden om het toegankelijk te maken, als dat het nog 

niet is. Zij vinden dat heel normaal en geven mij niet het gevoel dat ik anders 

ben, ondanks dat ze soms een beetje rekening met me moeten houden."

"Werkgevers van Nederland: blijf het proberen. Stel eisen aan al je werknemers, 

ook werknemers met een beperking. Dat is helder en maakt iedereen beter: geen 

glans zonder wrijving!"



7.�OVER�HET�ONDERZOEK

Dit�onderzoek�is�opgezet�op�initiatief�van�O4�Wheelchairs,�
ontwikkelaar�van�high-end�rolstoelen�op�maat,�omdat�zij�
onder�meer�voor�actieve,�werkende�rolstoelgebruikers�
stoelen�ontwikkelt.�Derhalve�is�het�voor�dit�bedrijf�
belangrijk�zich�te�verdiepen�in�wat�de�werkende�
rolstoelgebruiker�bezighoudt�en�wat�zij�in�het�dagelijks�
leven�aan�problemen�tegenkomen.�
�
Voor�de�uitvoering�van�het�onderzoek�heeft�O4�
Wheelchairs�de�samenwerking�gezocht�met�Support�
Magazine,�Nederlands�grootste�titel�met�artikelen,�tips�en�
adviezen�voor�mensen�met�een�beperking.�Allereerst�is�er�
een�kleinschalig�onderzoek,�bestaande�uit�enkel�open,�
niet�sturende�vragen,�uitgevoerd�onder�het�lezerspanel�
van�Support�Magazine.�Op�basis�van�deze�antwoorden�
kon�een�nieuw,�uitgebreid�onderzoek�worden�opgesteld�
met�zowel�multiple�choice�als�open�vragen.
�
In�de�periode�van�november�en�december�deden�133�
personen�mee�aan�het�uitgebreide�onderzoek�dat�op�
initiatief�van�en�in�samenwerking�met�Support�Magazine�
is�uitgevoerd.�

Hiervan�waren�113�mensen�(deels)�rolstoel�gebonden�en�werkzaam�buitenshuis;�
de�criteria�voor�dit�specifieke�onderzoek.�Meer�dan�tweederde�van�deze�
respondenten�is�vrouw.
�
De�deelnemers�is�gevraagd�of�zij�problemen�ervaren�op�hun�werk,�van�facilitaire�
of�sociale�aard.�Indien�zij�dit�positief�beantwoordden,�werd�hen�gevraagd�wat�
deze�specifieke�problemen�waren.�Mensen�die�heel�het�onderzoek�afrondden,�
beantwoordden�naast�een�aantal�demografische�vragen,�gemiddeld�5�open�
inhoudelijke�vragen�en�12�inhoudelijke�multiple�choice�vragen�waarbij�meerdere�
antwoorden�mogelijk�waren�en�tevens�eigen�antwoorden�konden�worden�
gegeven.

Allereerst�wil�O4�Wheelchairs�alle�respondenten�bedanken.�Uiteraard�gaat�onze�
dank�ook�uit�naar�Support�Magazine�voor�de�intensieve�samenwerking.
�
O4�Wheelchairs�zal�de�resultaten�van�dit�onderzoek�aanbieden�aan�diverse�media�
om�te�proberen�werkgevend�Nederland�bewust�te�maken�met�de�problemathiek�
van�werknemers�in�een�rolstoel.

EN�NU?



In 2004 begon O4 Wheelchairs met het creëren van een vernieuwende 
rolstoel. De prototypen zijn in de praktijk uitvoerig getest. Zo hebben 
ervaren rolstoelrijders, via nationale sportverenigingen voor 
gehandicapten, onze modellen getest. Door goed te luisteren naar 
rolstoelgebruikers en rolstoespecialisten heeft O4 Wheelchairs in 
samenwerking met hen een innovatieve rolstoel ontwikkeld. Geleidelijk 
aan ontstond er een rolstoel die een samensmelting is tussen rollen en 
zitten: een Hopper!
 
 De rolstoelen van O4 Wheelchairs beschikken over een unieke 
combinatie van eigenschappen, namelijk: lage zitdruk, lage rolweerstand
hoge instelbaarheid en hoge schokabsorptie. 
 
 
 
 

OP DE HOOGTE BLIJVEN
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Markenweg 9
7051 HS Varsseveld
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T. +31 (0)315 396 900

W. www.rolstoel.nl

Twitter @o4wheelchairs

Linkedin @o4-wheelchairs

Middels�blogs,��whitepapers�en�nieuwsbrieven�delen�wij�

nuttige�informatie�over�het�zitten,�werken,�omgaan�met�en�

actief�rijden�in�een�rolstoel.�Interesse�om�

blogs/whitepapers�te�ontvangen?�Schrijf�je�dan�in�voor�

onze�nieuwsbrief�op�onze�website.
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