
 

 

Verdiepingsbijeenkomst Ervaringsdeskundigheid VN-verdrag Someren 

Donderdag 16 augustus was de eerste verdiepingsbijeenkomst met ervaringsdeskundigen 

over het VN-verdrag in Someren. Tijdens deze bijeenkomst praatten we met 

ervaringsdeskundigen en professionals over het VN-verdrag in de breedste zin van het 

woord. Zo kwamen onderwerpen als keuzevrijheid van mensen met een beperking, 

gelijke kansen en discriminatie en validisme aan bod. 

 

Ervaringsverhaal Irene van den Boer 

Ervaringsdeskundige Irene van den Boer vertelde over haar leven en wat het VN-verdrag 

voor haar betekent. De 16-jarige Irene vindt het belangrijk om mee te kunnen doen met 

de maatschappij. “Ik wil later niet in een dagbesteding terecht komen omdat ik toevallig 

een beperking heb. Ik wil gewoon kunnen werken.” Ook wil ze een normaal leven kunnen 

leiden, net als haar leeftijdsgenoten.”Ik heb afgelopen zomer een tienertoer gedaan. Dat 

was een heel leuk avontuur maar ik liep ook echt wel tegen dingen aan. Zo was het fijn 

dat ik gebruik kom maken van de instaphulp, maar het betekende ook dat ik alles van te 

voren moest plannen. Het zou fijn zijn als ik, net als ieder ander, af en toe een trein kan 

missen omdat ik niet alles van te voren heb gepland.”  

 

Opdracht  

Deelnemers kregen de opdracht om zich te verdiepen in 5 artikelen van het VN-verdrag 

over onderwerpen als bewustwording, gelijkheid, vrijheid en veiligheid, zelfstandigheid 

en wonen, om ze vervolgens te ‘verkopen’ aan de rest van de zaal. Daarom was het eerst 

van belang om samen te bespreken wat er precies in het artikel stond en wat dit 

betekende. Hier kwam veel los en werd duidelijk hoe divers de groep is waar het VN-

verdrag betrekking op heeft. Want wat de een als betutteling ziet is voor de ander juist 

een fijne aanpassing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van moeilijke woorden. 

Wanneer je deze vermijdt, ontneem je de luisteraar ook de kans om iets te leren. 

Anderzijds wil je iedereen de kans geven om jouw verhaal te kunnen volgen. Ook 

bewindvoering kan door de een als betutteling en door de ander als noodzakelijk worden 

ervaren. Belangrijk hierbij is dus dat je het individu voorop stelt en dat zo veel mogelijk 

naar de mening van ervaringsdeskundigen wordt gevraagd.  

 

“Nothing about us without us.”, ofwel “Niets over ons zonder ons”; is een belangrijk 

uitgangspunt in het VN-verdrag en het belang daarvan werd tijdens deze opdracht weer 

bevestigd. Want of je nou als gemeente beleid maakt voor je inwoners, of als bedrijf een 

product of dienst maakt, iedereen is anders en heeft andere oplossingen nodig. Voor 

ervaringsdeskundigen die met gemeenten en bedrijven in gesprek gaan is het daarom 

van belang dat ze over hun eigen beperking heen kunnen kijken, zodat ze ook voor het 

belang van anderen op kunnen komen.  

 

Tweede ronde 

In de tweede ronde kregen de groepen de opdracht om een slag dieper te gaan door de 

volgende vragen te beantwoorden: hoe moet dit artikel worden meegenomen door 

ervaringsdeskundigen op het moment dat ze met gemeenten of bedrijven in gesprek 

gaan? Wat moet een ervaringsdeskundige over dit artikel weten? En waar schuurt dit 

onderwerp? 



 

 

Opvallend was dat vrijwel unaniem als advies aan andere ervaringsdeskundigen werd 

gegeven; Weet hoe het verdrag in elkaar zit. Weet wat je recht is en hoe je dit kunt 

vertalen naar de praktijk.  

 

Ook op de vraag “Waar schuurt dit onderwerp?” werd vrijwel unaniem geantwoord: als je 

hulp nodig hebt voelt het soms of je je waardigheid verliest en er wordt niet goed 

geluisterd naar ervaringsdeskundigen. Op papier is het mooi, maar in de praktijk is nog 

veel onbegrip en ongelijkwaardigheid.  

 

Gemeente Someren  

Deze eerste bijeenkomst organiseerden we samen met de gemeente Someren. We zijn 

nog op zoek naar gemeenten die ook zo’n bijeenkomst willen organiseren. Werkt u bij 

een gemeente en heeft u ideeën voor een bijeenkomst in uw gemeente? Laat het ons 

weten via VNproject@iederin.nl. 

 

Hoe nu verder? 

Met de uitkomsten van deze bijeenkomst richten we trainingen over 

ervaringsdeskundigheid in. Daarnaast nemen we het mee in de bijeenkomsten waar 

gemeenten en ondernemers met ervaringsdeskundigen in gesprek en aan het werk gaan.  

 

In oktober starten we met een ondersteuningspunt waar iedereen terecht kan met 

vragen over de inzet van ervaringsdeskundigen. Wilt u op de hoogte blijven van de rest 

van dit project? Stuur dan een mail naar VNproject@iederin.nl. 
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