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Welkom 

Voorstellen Denise Coenegracht en Joyce van der Klauw



Huisregels

• Camera en 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, dan 
helpen we je verder 



Even voorstellen: waar komen jullie vandaan?  

Geef door middel van Mentimeter je reactie: 

• Ga naar menti.com 

• Gebruik de code 



Hoeveel mensen met een beperking zijn er? 

Beperking Aantal 

Motorische handicap 866.000 

Blinden en slechtzienden 726.000

Doven en slechthorenden 351.000

Kleurenblinden 700.000

Autisme spectrum stoornissen 200.000

Ernstige psychische aandoeningen 281.000

(Licht) verstandelijke beperking 1.100.000



Casus

Denk je in:

Jij organiseert namens jouw partij een bijeenkomst. 

Er heeft zich iemand aangemeld die doof is. Hoe ga je hiermee om? 

Geef door middel van Mentimeter je reactie: 

• Ga naar menti.com 

• Gebruik de code 



Modellen meedoen met een beperking 

1. Liefdadigheidsmodel →Misschien kan een buurtbewoner of familielid hen helpen

2. Medische model → Deze persoon neemt toch zelf wel een tolk mee; eigen 
verantwoordelijkheid

3. Sociaal model → Ik wil geen drempels opwerpen dus ik regel in overleg in een tolk 

4. Mensenrechtenmodel →Meedoen is een mensenrecht, natuurlijk regel ik dat, in overleg 



Sociaal model 

https://nietsoveronszonderons.nl/wp-content/uploads/2019/12/Video-
Sociaal-Model.mp4

Project Niets Over Ons Zonder Ons 

Ieder(in)

https://nietsoveronszonderons.nl/wp-content/uploads/2019/12/Video-Sociaal-Model.mp4


VN-Verdrag Handicap 
in een notendop

• ‘Nothing about us without us’

• Verplichte lokale inclusie agenda (LIA) 

• Digitale toegankelijkheid 



Aan de slag met VN-Verdrag Handicap 

Google Jamboard met 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. Motie indienen over VN-verdrag Handicap

3. Verkiezingsprogramma opnemen 

4. Stel jezelf bij alles de vraag “Is er gedacht aan het VN-Verdrag 
handicap? 



Vragen? 



Meer informatie? 

www.vng.nl/iedereen-doet-mee

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

