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Waar staat Rick Brink, 
de Minister van 
Gehandicaptenzaken voor? 

Rick Brink (33 jaar) woont in Hardenberg en 
heeft enige jaren politieke ervaring als raadslid in 
de gemeente Hardenberg. Sinds juni 2019 is Rick, 
na een spannende liveverkiezing op NPO 1,  
aanges teld als minister van Gehandicaptenzaken 
bij KRONCRV. In deze functie komt hij op voor 
de belangen van 1,8 miljoen Nederlanders met 
een beperking. Samen met een team van 
programmamak ers en mediaspecialisten bij 
KRONCR V maakt hij zich sterk voor een meer 
inclusief Nederland, een Nederland met w at min
der ‘mij’ en wat meer ‘wij’. 

In zijn troonrede aan het begin van zijn minister
schap heeft Rick Brink de volgende speerpunten 
benoemd, gekoppeld aan een eis van in totaal   
15 miljoen euro aan de overheid: 
•  Een inclusieve start (i.c. 5 miljoen euro voor 

meer inclusieve speeltuinen). 
•  Inclusieve werkplekken (i.c. 5 miljoen euro 

voor meer stageplekken voor studenten met 
een beperking). 

•  Een inclusieve publieke omroep (i.c. 5 miljoen 
euro om meer zichtbaarheid van mensen met 
een beperking in programma’s te realiseren). 

Wat belooft Rick Brink, de 
Minister van Gehandicapten-
zaken, te doen in 2020-21?

Wat belooft Rick Brink, de 
Minister van Gehandicapten-
zaken, te doen in 2020-21? 

De minister van Gehandicaptenzaken zet zich tijdens 
zijn ministerschap in om zo veel mogelijk gemeenten, 
in samenwerking met de initiatiefnemers van het 
SamenSpeelAkkoord, met elkaar te verbinden aan het 
Manifest Iedereen doet mee. Zodat alle kinderen in 
ons land, met en zonder beperking, (samen) kunnen 
spelen in hun eigen buurt. Als ‘ministermeteen
camera’ zal hij gemeenten enthousiasmeren, verslag 
doen van de ontwikkelingen op dit gebied en inspiratie 
bieden om hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. 
Daarnaast zet de minister van Gehandicaptenzaken 
voorjaar 2020 een actie op touw met basisscholen 
in Nederland. 

De minister van Gehandicaptenzaken heeft in 
september 2019 in zijn troonrede geëist dat de over
heid 5 miljoen euro ter beschikking stelt voor de 
bouw van inclusieve speeltuinen in Nederland. 
Ook zal de minister van Gehandicaptenzaken op zijn 
social media, en in programma’s van KRONCRV, 
meerdere keren per jaar aandacht besteden aan het 
‘samenspelen’. 



Hoe gaat Rick Brink, de minister Hoe gaat Rick Brink, de minister 
van Gehandicaptenzaken, daar van Gehandicaptenzaken, daar 
kinderen bij betrekken?kinderen bij betrekken? 

Als ‘minister-met-een-camera’ zal de minister van Gehandi-

captenzaken zo veel mogelijk kinderen betrekken bij de 

acties r ondom dit thema. Daarnaast zullen kinderen ook een 

rol blijven spelen in de reportages die hiervoor worden 

 gemaakt op zijn eigen social media en die van KRO-NCRV, 

bijvoorbeeld in Zapplive op NPO Zapp. 

ContactgegevensContactgegevens 

Rick Brink 

mvgz@kro-ncrv.nl 

www.facebook.com/ministervangehandicaptenzaken 

INSTAGRAM  @ministervangehandicaptenzaken 

TWITTER  @MinGehandicapt 

Een initiatief van KRO-NCRV 

www.samenspeelakkoord.nl 
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