
Om de stem van mensen met een beperking bij de 
invoering van het VN-verdrag zo sterk mogelijk te 
maken, werken vier organisaties samen in de Alliantie 
voor implementatie van het VN-verdrag, kortweg De 
Alliantie. De Alliantie bestaat uit Ieder(in), MIND 
Landelijk Platform GGZ, Per Saldo en LFB. Daarnaast 
werkt de Alliantie actief samen met bestuurlijke 
partners om invulling te geven aan de implementatie 
van het VN-verdrag. 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 (VNG).

De Alliantie voor 
Implementatie van het
VN-Verdrag

Het Adviespunt Ervaringsdeskundigheid is telefonisch 
bereikbaar van dinsdag tot en met donderdag 
tussen 9.00-13.00 uur op 085-400 04 60

Kijk voor meer informatie op: 
www.adviespuntervaringsdeskundigheid.nl

Bereikbaarheid Adviespunt 
Ervaringsdeskundigheid

Dé landelijke 
vraagbaak voor jou als 
ervaringsdeskundige!
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De Verenigde Naties heeft in 2006 het Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap opgesteld. Het 
VN-verdrag Handicap gaat over gelijke rechten voor 
mensen met een beperking of een chronische ziekte. 
Voorheen beschouwde de maatschappij personen met 
een handicap als mensen die afhankelijk waren van 
liefdadigheid, medische behandeling of sociale 
bescherming. Het jongste mensenrechtenverdrag 
dwingt mensen om personen met een handicap te zien 
als volledig en gelijkwaardige deelnemers aan de 
samenleving. Mensen met mensenrechten. Dat vraagt 
om een andere manier van denken. En bewustwording 
van hoe wij in Nederland omgaan met mensen met een 
beperking.

Het VN-Verdrag Handicap

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. Niets over ons zonder 
ons.

Wat komt daarbij kijken? Hoe betrek je 
ervaringsdeskundigen? Wat voor vergoeding mag je 
vragen? En hoe word je een goede ervaringsdeskundige?

Om deze en andere vragen te beantwoorden, heeft de 
Alliantie voor implementatie van het VN-verdrag een 
Adviespunt Ervaringsdeskundigheid in het leven 
geroepen.

Niets Over Ons Zonder Ons 

Wat doet het Adviespunt 
Ervaringsdeskundigheid?

Het Adviespunt is er niet alleen voor 
ervaringsdeskundigen maar ook voor de rijksoverheid, 
gemeenten, brancheorganisaties en ondernemingen. 
En is dé landelijke vraagbaak voor beginnende 
ervaringsdeskundigen en voor ervaringsdeskundigen 
die zich verder willen ontwikkelen. We denken met je 
mee, wijzen je de weg en adviseren je met onze 
kennis en het netwerk dat we hebben opgebouwd op 
het gebied van ervaringsdeskundigheid.

En we geven antwoord op veelvoorkomende vragen, 
zoals wat voor beloning kan ik vragen voor mijn inzet 
als ervaringsdeskundige? Hoe zit het met mijn 
beloning als ik een uitkering heb? Waarvoor kan ik 
mijn ervaringsdeskundigheid inzetten? En wat kan ik 
dan precies bieden?

Daarnaast verzorgt Niets Over Ons Zonder Ons 
trainingen voor ervaringsdeskundigen. En ontwikkelen 
ze materialen die ervaringsdeskundigen helpen om 
hun verhalen te ondersteunen in gesprek met 
gemeenten en ondernemers.
Voor meer informatie en actuele trainingsdata kijk op  
www.nietsoveronszonderons.nl
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