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Welkom 

- Voorstellen: Marianne Vorthoren en Ali Kosedag

- Voorstellen: waar komen jullie vandaan?  



Huisregels

• Camera: aan is gezellig, maar hoeft niet.

• Microfoon uit tenzij je aan het woord bent.

• Wil je iets zeggen, steek je hand op of geef het aan in de chat. 

• Loop je tegen technische problemen aan? Zet het in de chat, er is 
iemand van VNG Connect aanwezig om daarbij te helpen. 



Waar hebben we het over? – mensen met beperking

• 1 op de 5 Nederlanders 

• fysieke beperkingen (mobiliteit, auditief, visueel)

• verstandelijke beperkingen

• chronische ziekten

• psychische kwetsbaarheden

• ontwikkeling in levensloop



Waar hebben we het over? – toegankelijkheid

• Fysieke toegankelijkheid

• Informatieve toegankelijkheid

• Sociale toegankelijkheid



VN-verdrag Handicap - I

• Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) – Verdrag 
inzake de Rechten van Personen met een Handicap

• Doel: het bevorderen, beschermen en waarborgen van de 
mensenrechten van mensen met een beperking

• Grondbeginselen: toegankelijkheid, persoonlijke autonomie en volledige 
participatie

• Uitgangspunten:

-het sociaal model (i.p.v. het medisch model)

-‘nothing about us, without us’: ‘niets over ons, zonder ons’ 
> beleidsparticipatie van ervaringsdeskundigen

• Door Nederland geratificeerd in 2016



VN-verdrag Handicap - II

• In feite geen nieuwe rechten, maar meer aandacht voor deze groep, in 
verlengde van UVRM

• Rechten op alle leefdomeinen: o.a. recht op zelfstandig wonen, naar school 
gaan, gebruik ov, werk, zelfstandig besluiten, bijvoorbeeld over geldzaken, en 
recht op ondersteuning als daartoe niet in staat

• Overheid verantwoordelijk voor realisatie rechten

- Burgerlijk en politiek: per direct (o.a. non-discriminatie, stemrecht)

- Economisch, sociaal en cultureel (o.a. onderwijs, wonen, zorg): geleidelijk

• Meer informatie: o.a. via https://mensenrechten.nl/nl/vn-verdrag-handicap

https://mensenrechten.nl/nl/vn-verdrag-handicap


Sociaal model

• https://www.youtube.com/watc
h?v=9s3NZaLhcc4&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=9s3NZaLhcc4&t=3s


Uitwerking in Nederlandse wet- en regelgeving

• Wet Gelijke Behandeling: recht op non-discriminatie o.b.v. beperking of 
chronische ziekte

• Hieraan gelieerd: Besluit Toegankelijkheid (actieplannen)

• Kieswet: stemlokalen zo gelegen, ingericht en uitgerust dat mensen met 
een lichamelijke beperking zelfstandig kunnen stemmen > zo spoedig 
mogelijk 100% toegankelijk voor iedereen (bijvoorbeeld ook met visuele 
of verstandelijke beperking)

• Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid: geldt voor websites, 
applicaties en intranet



Uitwerking in Nederlandse wet- en regelgeving: LIA

• Gemeenten: verplichting tot Lokale Inclusie Agenda

6 leefdomeinen:

-Thuis

-Onderwijs & ontwikkeling

-Werk & inkomen

-Welzijn, gezondheid en ondersteuning

-Vervoer

-Vrije tijd

• Vormvrij, toegesneden op eigen praktijk

• Samen met ervaringsdeskundige inwoners



Aan de slag met VN-Verdrag Handicap 

Twee vragen:

1. Hoe wordt er in jouw gemeente gewerkt aan inclusie van mensen met 
een beperking?

2. Wat zijn jouw ideeën om de uitvoering van het VN-verdrag Handicap 
verder te brengen in jouw gemeente?



Tips voor raadsleden

1. Praten met ervaringsdeskundigen 

2. Initiatief nemen in de raad 

3. Opnemen in het verkiezingsprogramma

4. Bij alles de vraag stellen “Is er gedacht aan het VN-Verdrag 
handicap?” 

5. Toegankelijke sociale media, zie: 
https://www.oneworld.nl/lezen/discriminatie/sociaal-onrecht/zes-tips-
om-jouw-social-media-toegankelijker-te-maken/



Vragen? 



Meer informatie? 

www.vng.nl/iedereen-doet-mee

http://www.vng.nl/iedereen-doet-mee


Met onder meer:

- Nieuws

- Praktijkvoorbeelden

- Bijeenkomsten

- Handreikingen en inspiratiebundels

- Overzichtskaart LIA’s

- Monitor lokale inclusie


