Ook voor
ervaringsdeskundigen
Het Adviespunt is er niet alleen voor de rijksoverheid,
gemeenten, brancheorganisaties en ondernemingen,
maar ook voor ervaringsdeskundigen zelf. We
ontwikkelen en geven trainingen, en faciliteren

Ervaringsdeskundigheid:

ervaringsdeskundigen om hun kennis zo goed mogelijk

het Adviespunt helpt
u op weg

voor het voetlicht te brengen voor een passende
beloning.

De Alliantie voor
Implementatie van het
VN-verdrag
bij de invoering van het VN-verdrag zo sterk

Bereikbaarheid
Adviespunt
Ervaringsdeskundigheid

mogelijk te maken, werken vier organisaties

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid is

samen in de Alliantie voor Implementatie

telefonisch bereikbaar van dinsdag tot en

van het VN-verdrag, kortweg De Alliantie. De

met donderdag tussen

Alliantie bestaat uit Ieder(in), MIND Landelijk

9.00 - 13.00 uur op 085 - 400 04 60.

Om de stem van mensen met een beperking

Platform GGZ, Per Saldo en LFB. Daarnaast
werkt de Alliantie actief samen met

Kijk voor meer informatie en de meest

bestuurlijke partners om invulling te geven

gestelde vragen op www.

aan de implementatie van het VN-Verdrag.

adviespuntervaringsdekundigheid.nl

Het ministerie van VWS heeft hierin een
coördinerende rol. Daarnaast bestaan de
bestuurlijke partners uit andere ministeries,
VNO-NCW, MKB Nederland en de Vereniging
Nederlandse Gemeenten.

Samen naar een
inclusieve samenleving
Het VN-verdrag Handicap uitvoeren, kan niet zonder
ervaringsdeskundigen. Sterker nog, de rijksoverheid,
gemeenten, brancheorganisaties en ondernemingen
moeten bij het uitvoeren van het VN-verdrag Handicap
ervaringsdeskundigen betrekken. Gelukkig werken
steeds meer ondernemingen, organisaties en
gemeenten aan een inclusieve samenleving.
En pakken ze knelpunten vaker op samen met mensen
met een beperking. Dat is ook het motto van het
VN-Verdrag: Niets over ons, zonder ons. Want hoe
kunnen we gebouwen, producten, diensten en

Ervaringsdeskundigheid:
het Adviespunt helpt u op weg

communicatiemiddelen ontwikkelen als we vergeten de

Het VN-Verdrag Handicap
Het VN-Verdrag inzake rechten van personen met een
handicap (VN-Verdrag Handicap) is het jongste
mensenrechtenverdrag. Het verdrag bepaalt dat

mensen erbij te betrekken voor wie ze bedoeld zijn?

Bent u bezig met het ontwerp van een gebouw, het

Hebt u vragen over ervaringsdeskundigheid en wilt u

ontwikkelen van diensten of de productie van

advies over de inzet van ervaringsdeskundigen?

communicatiemiddelen? Of bent u betrokken bij de
lokale inclusie agenda van uw gemeente. Dan is het

Om organisaties en mensen met een beperking hierbij

belangrijk dat u al vanaf de start ervaringsdeskundigen

te ondersteunen en adviseren, heeft de Alliantie voor

inzet bij het maken van beleid of een ontwerp. Zo

Implementatie van het VN-verdrag een Adviespunt

voorkomt u kostbare aanpassingen achteraf.

Ervaringsdeskundigheid in het leven geroepen.

Daarbij is het belangrijk dat u er goed over na denkt
wie u op dat vlak het beste kan helpen.

mensenrechten gelden voor iedereen, dus ook voor
mensen met een beperking. Voorheen beschouwde de

Wilt u weten wat ervaringsdeskundigheid precies is,

maatschappij personen met een handicap als mensen

wat de meerwaarde is van het inzetten hiervan, hoe u

die afhankelijk waren van liefdadigheid, medische

een goed team van ervaringsdeskundigen samenstelt

behandeling of sociale bescherming. Het VN-Verdrag

en wat een passende beloning is voor

Handicap maakt mensen met een handicap tot volledig

ervaringsdeskundigen? Dan staat het Adviespunt

gelijkwaardige deelnemers aan de samenleving. Mensen

Ervaringsdeskundigheid voor u klaar. We denken graag

met mensenrechten. Dat vraagt om een andere manier

met u mee, wijzen u de weg en geven advies vanuit

van denken. En bewustwording van hoe wij in Nederland

de kennis en het netwerk dat we hebben opgebouwd

omgaan met mensen met een beperking.

op het vlak van ervaringsdeskundigheid.

