VN-verdrag Handicap
“Ja” zeggen, betekent ook echt
“ja” dóen!
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In juli 2016 ondertekende de Nederlandse regering het VN-verdrag Handicap. Met als
doel: Nederland toegankelijk maken voor íedereen.
We zijn nu ruim 3 jaar verder. Onze regering is positief in haar rapport voor de VN.
Maar veel mensen met een beperking vinden nog steeds dat ze níet gelijkwaardig
mee kunnen doen. De VN wil nu ook van Nederlanders met een beperking weten:
Hoe gaat het met het VN-verdrag Handicap in de praktijk?
Nederlandse onderzoekers vroegen daarom aan mensen met een beperking:
Waar loop jij tegenaan in je dagelijkse leven?
Dit gebeurde via persoonlijke en groepsgesprekken, vragenlijsten en via het online
VN-Vertelpunt.
Veel mensen met een beperking vertelden over hun ervaringen. Daarbij gaven zij ook tips
en adviezen. De Alliantie VN-verdrag Handicap schreef hierover een uitgebreid rapport
voor de VN. Deze folder is een vereenvoudigde samenvatting daarvan. Je kunt hem meenemen naar gesprekken met ambtenaren en beleidsmakers. Samen met de losse Praatplaat.
We spreken in deze folder over ‘mensen met een beperking’ of ‘ervaringsdeskundigen’. Daarmee
bedoelen we alle Nederlanders met een lichamelijke, zintuiglijke, psychische of verstandelijke
beperking of chronische ziekte. Maar ook mensen met bijvoorbeeld autisme, dyslexie,
laaggeletterdheid en andere beperkingen.
De belangrijkste onderwerpen uit het onderzoek zijn:
Veel mensen met een beperking merken in hun leven nog niet dat het VN-verdrag Handicap is ingevoerd. Het schiet niet op. Er zijn veel goede bedoelingen, maar er wordt nog
te weinig concreet gedaan.

Veel mensen met een beperking voelen zich niet gehoord, niet betrokken en nog steeds
gediscrimineerd.

Het gaat soms zelfs slechter: werkeloosheid stijgt, armoede stijgt, kinderen kunnen niet
naar school, er zijn meer gedwongen behandelingen en opnames, en er is een tekort
aan betaalbare (aangepaste) woningen.
Veel beleidsmakers en ambtenaren begrijpen nog niet: Meedoen in de samenleving is
een mensenrecht (en geen gunst).
De decentralisatie van overheidstaken naar de gemeenten (2015) was ook een flinke
bezuiniging. Er is nog veel onduidelijkheid. Mensen weten niet waar ze heen moeten
voor hulp, advies of ondersteuning.
De meeste gemeenten hebben hun plan (de lokale inclusie-agenda) nog niet klaar.
Dit is wel een verplichting.
De samenleving moet toegankelijker worden. Maar er is geen duidelijke omschrijving
wat‘toegankelijkheid’ is.
Toegankelijkheid van gebouwen en woningen, openbaar vervoer, informatie en
communicatie is nog lang niet goed geregeld.
Ervaringsdeskundigen en hun organisaties worden nog onvoldoende betrokken bij het
maken van plannen, beleid en de concrete uitvoering.
Bonaire, Saba en St. Eustatius horen bij Nederland. Voer ook daar het VN-verdrag Handicap uit.
De acties van de regering (gericht op de invoering van het VN-verdrag Handicap) zijn
vaag en niet concreet uitgewerkt. Ook verzamelt de regering zelf te weinig informatie.
Daardoor ontbreekt het uitsluitend aan overzicht. De regering weet niet waar het wel en
niet goed gaat.
Er is een grote behoefte aan duidelijke regels, afspraken en wetten. Maar ook aan
controles en handhaving.
Want met beloftes en goede bedoelingen alleen, komen we er niet!

Wat is er nodig om gelijkwaardig mee te kunnen doen?
Voor mensen met een beperking betekent dit:
We zijn allemaal gelijk
Stop met het uitsluiten van mensen met een beperking.

Eerst ben ik mens! En toevallig heb ik
een handicap.

De directeur zegt dat ik niks heb aan havo. Want hbo zou
mij toch niet lukken vanwege mijn autisme.

Toegankelijkheid
Van gebouwen en woningen, de omgeving, (openbaar) vervoer, informatie
en communicatie.

Ik wil ook de bioscoop in kunnen.
Waarom is toegankelijk ontwerpen
niet gewoon verplicht?

Ik krijg nog steeds ingewikkelde brieven. En alles moet ook
steeds meer digitaal. Maar mensen willen op hun eigen
manier kunnen communiceren: bellen, schrijven, e-mailen,
chatten of langsgaan bij een loket.

Voldoende inkomen
Om mee te kunnen doen.

Hou er rekening mee dat ik door mijn beperking hogere
ik door mijn beperking in armoede leef?

Voor allerlei gezellige dingen buiten de deur
heb ik geen geld. En ja, dat voelt eenzaam.

Zelf kunnen kiezen
Waar je heen gaat, hoe je woont, wat je koopt en op wie je stemt.
Werk hebben is belangrijk. En je veilig voelen.

Als ik goede ondersteuning krijg,
is dwangbehandeling niet nodig.

Er moet meer werkaanbod komen, en
meer stageplekken voor mensen met
een beperking.

Passende zorg en ondersteuning
Afgestemd op de persoon, zonder lange wachtlijsten.

Ik wacht nu al 3 weken op mijn rolstoel. Als uw auto
kapot is, dan wordt die toch ook snel gerepareerd?

Ik wil niet afhankelijk zijn van
mijn familie of buren.

Maak gebruik van ervaringsdeskundigheid
Betrek ervaringsdeskundigen bij plannen en beleid maken. Dat zorgt voor
bewustwording, wederzijds begrip en samenwerking. Dit is een VN-verplichting.

Maak samen met ervaringsdeskundigen de
lokale inclusie-agenda. Zij weten als geen
ander wat er nodig is.

Onze grootste beperking is de
niet-aangepaste samenleving!

Colofon
Dit is een samenvatting in begrijpelijke taal van de ‘Schaduwrapportage VN-verdrag Handicap’ (3
december 2019). Om de stem van mensen met een beperking bij de invoering van het VN-verdrag
Handicap zo sterk mogelijk te maken, werken organisaties samen in de Alliantie voor implementatie van het VN-verdrag Handicap, kortweg: de Alliantie VN-verdrag Handicap.
De Alliantie VN-verdrag Handicap bestaat uit: Ieder(in), MIND Landelijk Platform GGz, Per Saldo en
LFB en werkt nauw samen met de Coalitie voor Inclusie. Gezamenlijk komen zij op voor de belangen van mensen met een beperking.
Postadres
Postbus 169
3500 AD Utrecht
Telefoon: 030 - 720 00 00
E-mail: vnproject@iederin.nl
Voor vragen kunt u een mail sturen of bellen.
Het volledige rapport kunt u downloaden via: iederin.nl/bibliotheek onder het kopje VN-verdrag
Handicap.
Tekstredactie: Marijke Heijsman
Vormgeving: Buro Hans
Illustraties: Studio Flip

