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Aanleiding voor het           
VN-verdrag 
Mensen met een beperking 
ervaren vele fysieke,  
communicatieve en sociale 
drempels. Denk hierbij aan 
toegankelijkheid,  
bejegening en informatie. 
 
Doel van het VN-verdrag 
Mensen met een beperking 
worden opgenomen in de 
inclusieve samenleving en 
kunnen onbeperkt hieraan 
deelnemen. 
 
Voor wie? 
Het verdrag geldt voor    
iedereen met  een            
beperking(zintuiglijk,       
lichamelijk, verstandelijk, 
psychisch, etc.) en voor alle 
levensterreinen (onderwijs, 
zorg, sport, werk,              
mobiliteit). 

De Verenigde Naties (VN) hebben het 
initiatief genomen om dit verdrag op 
te stellen. Elk land is gevraagd om  
dit te ondertekenen (ratificeren/
ratificatie).  Daarnaast moeten landen 
het omzetten naar beleid. Het is niet 
zo dat vanaf het moment van tekenen 
ook alles geregeld moet zijn. Het mag 
geleidelijk ingevoerd worden.  
Wanneer die geleidelijkheid 
afgelopen moet zijn is onbekend. 
 
De ratificatie verplicht landen om in 
hun beleid rekening te houden met 
de rechten van mensen met een 
beperking. Het is belangrijk dat 
daarbij organisaties en de mensen 
waar het om gaat betrokken worden. 
 
Het VN-verdrag mag geleidelijk  
worden ingevoerd en er mag geen 
sprake zijn van,                          
‘onevenredige belasting’.  
 

Het VN Mensenrechtencomité beoor-
deelt de voortgang. 
 
Het algemeen beleid (het beleid dat 
voor iedereen geldt) is uitgangspunt. 
Hier moet in staan dat iedereen mee 
kan doen. Specifiek beleid is een uit-
zondering. 
 

 

‘Als je bang bent om in het vliegtuig te stappen is daar wel mee te leven,     
maar als je niet in de bus of trein durft wordt het lastiger.’ 

Inleiding              

 
Wat is de achtergrond van dit VN-verdrag?  

Mensen met een beperking hebben 
het recht zelfstandig aan de samen-
leving deel te nemen. Net als ieder 
ander. Dit recht is vastgelegd in het 
VN-verdrag inzake de rechten van 
personen met een beperking. Het 
VN-verdrag bepaalt onder meer dat     
mensen met een beperking recht    
hebben om zelfstandig te wonen, naar 
school te gaan, het openbaar vervoer 
te gebruiken en te werken.  
 
Bij iemand met een beperking denkt 
men vaak aan iemand met een         
lichamelijke beperking. Maar er zijn 
ook veel beperkingen die minder  
zichtbaar zijn, zoals ook bij mensen 
met een psychische beperking. Volgens 
het verdrag moet de samenleving met 

alle mensen met een beperking         
rekening houden. Het geldt dus niet 
alleen voor toegankelijkheid of voor 
mensen met een lichamelijke           
beperking, zoals vaak wordt gedacht.  
Volgens het VN-verdrag leidt niet    
alleen de beperking zelf ertoe dat 
iemand niet aan de samenleving kan 
deelnemen. Ook hoe de omgeving is 
ingericht is hierop van invloed. 
 
Daarom hebben ervaringsdeskundigen, 

Ggz-vertegenwoordigers in advies-

raden, cliëntenraden en belangen-

organisaties in Overijssel samen aan-

dachtspunten opgesteld. In deze  

brochure kunt u meer lezen over het 

VN-verdrag en deze aandachtspunten.  

Vraag bij elk advies of het 
in overeenstemming is 
met het VN-verdrag.  
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Wordt het voor gemeenten niet té 
ingewikkeld om rekening te houden 
met alle beperkingen? 
Denk je creatief, dan is er heel veel 
mogelijk. Wat in elk geval belangrijk is, 
is dat mensen kunnen zeggen wat ze 
ervaren en dat ze meedenken over  
oplossingen. Beleid maken voor mensen 
met een beperking is lastig, maar leven 
met een beperking is ook lastig.       
Wanneer iedereen zich inzet komen we 
samen een heel eind. 
 
Wat is een belangrijke eerste stap?  
Het is belangrijk om bewustwording te 
creëren bij iedereen. Er zijn veel 
verschillende mensen en verschillende 
beperkingen. Het is goed dat mensen 
zich daarvan bewust zijn. Destigmatise-
ring is daarbij erg belangrijk. Veel  
partijen denken na over invoering van 
het VN-verdrag. Dat is een goede eerste 
stap. Uitgangspunt is om dit altijd in 
samenspraak te doen met de mensen 
waar het om gaat. 
 
Is het VN-verdrag vrijblijvend? 
Nee, wethouders kunnen er op worden 
afgerekend. Het moet door de hele  

gemeentelijke organisatie worden     
gedragen. Daar moeten we  tijd voor 
nemen en geven. 
 
Biedt de omgevingswet kansen? 
De Omgevingswet gaat o.a. de             
Wet op de ruimtelijke verordening    
vervangen. In de nieuwe wet staat dat 
het sociaal domein (dus de sociale    
aspecten zoals veiligheid en          
leefbaarheid) moeten worden meege-
nomen. Er komen minder regels en er 
moet meer  
maatwerk geleverd worden. Niet de 
regels staan centraal maar de wensen 
van de burger. 

Belangrijke vragen over het VN-verdrag  
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Hoe kunnen gemeenten 

inclusie bevorderen? 

 
Een samenleving waarin 
iedereen mee kan doen en 
waar iedereen de zelfde 
rechten heeft noemen we 
een inclusieve samenleving 
Gemeenten kunnen dit 
bevorderen op diverse 
gebieden (sociaal domein, 
cultuur, sport, recreatie, 
wonen, vervoer) door 
bijvoorbeeld:  
 
 

 hun dienstverlening 
hierop aan te passen; 

 

 rekening te houden in 
het inkoopbeleid; 

 

 goed te regisseren; 
 

 een nulmeting te doen; 
 

 in elke nota een hoofd-
stuk inclusief beleid op 
te nemen; 

 

 een beleidsplan         
inclusief beleid op te 
stellen; 

 

 te evalueren met         
bewoners; 

 

 zelf mensen met een 
beperking in dienst   
nemen. 

Denk mee over de          

Omgevingswet. Het gaat 

niet alleen over stenen en 

bouwen, maar ook over   

bijvoorbeeld veiligheid of   

terugdringen van              

eenzaamheid.  



Mogelijke initiatieven  
voor adviesraden en  
cliëntenraden 
 
Adviesraden en                
cliëntenraden kunnen zelf 
ook initiatief nemen om de 
uitvoering van het              
VN-verdrag te bevorderen. 
 
Hieronder enkele tips voor 
adviesraden sociaal domein 
en cliëntenraden. 

 
 Gebruik het Verdrag als 

uitgangspunt bij  
advisering op beleid, 
uitvoering en evaluatie 
(toetsen voorstellen) 
 

 Agendeer het Verdrag 
bij de gemeente of de 
regio (inclusie-agenda) 
coördinerend wethou-
der en gemeenteraad
(nulmeting); 

 

 Neem zelf het initiatief 
voor een lokale /
regionale conferentie en 
een inclusie-agenda; 

 

 Neem contact op met 
politieke partijen; 

 

 Concentreer je op     
enkele speerpunten. 

Het uitgangspunt is het recht van  
mensen met beperking om met werk  
dat zij zelf hebben gekozen in hun  
levensonderhoud te voorzien. 
 
Het verdrag geeft houvast bij invulling 
van de Participatiewet. Denk hierbij  
aan bijvoorbeeld re-integratie  
voorzieningen zoals loonkostensubsi-
die, werkvoorzieningen en beschut 
werken. 

Het is daarbij belangrijk om mensen 
met een beperking te betrekken bij  
beleid. 
 
Gemeenten zijn verplicht om beschut 
werken in te vullen en tussenvormen  
te regelen voor dagbesteding en  
arbeid. Daarnaast moet re-integratie  
lonen voor mensen met een psychi-
sche beperking. 
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Welke verplichtingen zijn er rondom arbeid?  

‘Ik kreeg een baan bij de gemeente. Alles leek geregeld         
totdat ik vroeg om een rustige werkruimte. Daar is het 
toen op afgeketst.’ 

VN-verdrag en arbeid 

 Discriminatie op grond van de  
beperking bij werving en loopbaan 
is verboden. 

 Beschermen van de rechten van 
personen met een beperking op 
o.a. goede arbeidsomstandig- 
heden. 

 Toegang tot arbeidsbemiddeling, 
onderwijs en scholing. 

 Bevorderen van kansen op werk en 
loopbaan. 

 Bevorderen van kansen om te wer-
ken als zelfstandige. 

 Bevorderen van werkgelegenheid 
in de private sector. 

 Waarborgen dat op de werkplek 
wordt voorzien in wettelijke aan-
passingen. 

 Bevorderen dat mensen met een 
beperking werkervaring op kunnen 
doen op de vrije arbeidsmarkt. 

 Bevorderen dat mensen met een 
beperking kunnen deelnemen aan 
en kunnen terugkeren naar werk, 
via onder meer re-integratie-
programma’s. 

 Waarborgen dat arbeids- en 
 vakbondsrechten kunnen worden 

uitgeoefend. 

 Personen met een beperking in 
dienst nemen in de publieke      
sector. 

Dilemma op je werk: benoem je wel of 
niet je psychische beperking? 
Een werkgever mag iemand niet  
weigeren vanwege een beperking. Hoe 
beter iemand zelf kan omschrijven wat 

de beperking betekent, hoe duidelijker 
en prettiger dit vaak is voor een werk-
gever of collega’s. Het is belangrijk om 
een beperking bespreekbaar te  
maken. 

Dilemma op het werk: wat benoem je? 



Aanbevelingen vervoer 

 De regels voor een gehandicapten 

parkeerkaart bepalen dat iemand 

daarvoor in aanmerking komt als hij 

minder dan 100 meter kan lopen.  

Voor sommige mensen met een   

psychische beperking is het          

belangrijk dat de auto dichtbij staat 

‘in het zicht’. Ook kunnen er andere 

redenen zijn waarom mensen met 

een psychische beperking toch een 

gehandicaptenparkeerkaart nodig 

zijn. Ook dat is maatwerk.  

 Mensen met ADHD moeten vaak 

gekeurd worden voor hun rijbewijs 

vanwege medicatie. Er zijn maar 

weinig psychiaters in Nederland die 

onafhankelijk kunnen keuren (max. 

10). Hierdoor ontstaan lange wacht-

lijsten. Zorg dat er meer onafhanke-

lijke mogelijkheden zijn om te laten 

keuren voor het rijbewijs. 

 Houd er rekening mee dat sommige 

mensen met een psychische beper-

king niet achterin een taxi durven 

zitten. 

 Er is veel verschil tussen de prijzen 

van het Wmo-vervoer. In de ene 

gemeente betaalt iemand veel meer 

dan in een andere gemeente.  

 Zorg voor goede aanbestedings-

criteria en betrek mensen met een 

psychische beperking hierbij.                       

Een belangrijk aandachtspunt is dat 

niet elk type beperking met elkaar 

matcht. Er zijn veel verschillende 

beperkingen. Let erop welke mensen 

met een beperking samen vervoerd         

worden.   

 In sommige beschermende woon-

vormen wordt de telefoon afgeslo-

ten van een 0900-nummer. Zorg 

daarom dat de Wmo-taxi niet met 

een 0900-nummer gebeld hoeft te 

worden. 

 Zorg indien nodig voor begeleiding 

bij vervoer. 

 Zorg voor kennis van zaken wan-

neer iemand die in een psychose 

raakt, vervoerd moet worden naar 

een time-out plek.  

 Zorg ervoor dat er in de sprinters 

(openbaar vervoer) een toilet aan-

wezig is. Soms trekken mensen met 

een psychische beperking zich even 

terug op het toilet of moeten ze 

door spanning of medicatiegebruik 

vaker naar het toilet. Zorg daar-

naast voor een stilteruimte. 

 Zorg voor voldoende toiletten op 

het station zodat iemand niet lang 

hoeft te lopen om een toilet te  

vinden. 
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Aanbevelingen recreatie           

(ook sport, ontspanning, 

cultuur etc.)   

1. Houd er rekening mee 

dat bij grote mensen-

massa’s paniek kan 

ontstaan. 

2. Zorg bij sportscholen of 

sportinstellingen voor 

momenten zonder  

muziek. Sommige  

mensen met een psy-

chische beperking zijn 

erg prikkelgevoelig.  

3. Zorg voor voldoende 

rustige plekken.  

4. Zorg bij een recreatie-

park voor goede  

belichting en duidelijke 

informatieborden. Dit 

zorgt voor veiligheid.  

5. Zorg voor een rustige 

plek tijdens een kerk-

bezoek en zorg dat 

mensen met een psy-

chische beperking ook 

hier niet sociaal  

overvraagd worden.  

 

 



Aanbevelingen openbare ruimte  

1. Denk na over wat licht, temperatuur, 

kleuren en geluid met mensen kan 

doen. De sfeer doet veel met men-

sen; Verlichting, kleuren,                 

temperatuur en muziek kunnen bij-

voorbeeld prikkels stimuleren of    

afremmen. Het Lorna Wing huis in 

Deventer is een goed voorbeeld van 

een prikkelarme omgeving. 

2. Zorg voor een goede balans tussen 

‘groen’ en ‘stenen’. Veel groen is 

mooi, maar kan ook onveilig zijn. 

Mensen met een psychische  

beperking worden bijvoorbeeld vaker 

lastig gevallen in een park dan op 

straat. Daarnaast zorgt een verlichte 

buurt  ’s avonds voor een veiliger 

gevoel. 

3. Zorg voor een veilige buurt voor  

mensen met een psychische kwets-

baarheid. Een hofje of cirkel waar 

iedereen elkaar kan zien zorgt  

bijvoorbeeld sneller voor verbinding 

en veiligheid. Je ziet wat er gebeurt. 

4. Isoleer gebouwen goed, zodat ge-

luid (prikkels) wordt verminderd. 

5. Bouw geen ‘beschermd wonen’ 

woningen aan een drukke snelweg 

en zorg voor een rustige omgeving 

en betaalbare woonruimte. 

6. Gebruik geen Muskito’s (geluids-

apparaat met een hoog piepend ge-

luid). Hoog sensitieve mensen  

kunnen dit geluid ook horen. 

7. In een wijk woont waar iedereen 

overdag werkt kan iemand zich over-

dag heel eenzaam voelen. Zorg dat 

iemand met een Ggz-beperking niet 

als enige in een ‘slaapwijk’ woont.  
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Aanbevelingen 

werk  

1. Zorg dat er ruimte is om 

open te zijn over de  

psychische beperking / 

kwetsbaarheid. 

2. Zorg voor een aangepas-

te werkplek. 

3. Regel goede toegang tot 

werk. 

4. Zorg dat mensen met 

een psychische beper-

king een opleiding  

kunnen volgen en naar 

school gaan. 

5. Zorg dat iemands  

talenten worden benut. 

Wat vindt iemand leuk 

en kan hij goed. 

6. Geef voorlichting aan 

mede-personeelsleden 

zodat medewerkers de 

beperking begrijpen en 

destigmatisering          

plaatsvindt. Dit geldt 

uiteraard niet alleen op 

de werkvloer, maar voor 

de hele maatschappij. 

7. Participatie is je inzetten 

voor de maatschappij. 

Vrijwilligerswerk kan 

daarom gezien worden 

als tegenprestatie voor 

de participatiewet. 

8. Neem ervaringsdeskun-

digen serieus en zie hen 

als gelijkwaardige  

gesprekspartner. 

‘Let op woordgebruik. Spreek niet van autisten of  
verwarde personen maar van personen met autisme of  
verward gedrag.’ 



Wat is het programma ‘Aandacht voor iedereen’?  

In het programma ‘Aandacht voor iedereen’ krijgen adviesraden en lokale en regionale belangenorganisaties, maar 

ook cliëntenraden, informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de 

Koepel van adviesraden. In de regio worden ze ondersteund door AVI-adviseurs. Zo kunnen zij een stevige gespreks-

partner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders. Dit gebeurt onder andere door trainingen en netwerk- 

bijeenkomsten. Zorgbelang Overijssel is één van de samenwerkingspartners in dit programma.  

 

Wat doet Zorgbelang Overijssel? 

Zorgbelang Overijssel behartigt belangen van burgers op het gebied van zorg en welzijn. Ze voeren taken uit voor  

diverse partijen, waaronder gemeenten, provincie, zorgverzekeraars, zorgverleners, adviesraden en cliëntenraden.     

Denk daarbij aan onafhankelijke cliëntondersteuning voor het sociale domein (Wmo, Participatiewet en Jeugdwet),  

en voor de Wet langdurige zorg, (Wlz). Ook biedt ze een klachtenfunctionaris voor de Wet Kwaliteit Klachten Geschil-

len Zorgsector (WKkkgz),  jeugdvertrouwenspersoon en verzorgt raadplegingen voor burgers en cliënten.  

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie dan kunt u mailen naar info@zorgbelang-overijssel.nl of bellen naar  

074-250 01 55. Kijk ook op www.zorgbelang-overijssel.nl voor ons dienstenaanbod. 

 

Staat de oplossing voor uw vraagstuk er niet bij neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee.  

 

Dit is een uitgave van Zorgbelang Overijssel 

 

Samenstelling 

Gerry Vrielink  

Anne-Wil Lensen 

 

Adres  

Lupinestraat  9  

7552 HJ Hengelo 

Tel.: 074-250 01 55  

E-mail: info@zorgbelang-overijssel.nl 

Website: www.zorgbelang-overijssel.nl 

mailto:info@zorgbelang-overijssel.nl
http://www.zorgbelang-overijssel
mailto:info@zorgbelang-overijssel.nl
http://www.zorgbelang-overijssel.nl

