Bekijk de video op onze website:
www.NietsOverOnsZonderOns.nl

Het sociale model
In Nederland hebben ruim 2,5 miljoen mensen een beperking. Daarmee
bedoelen we alle Nederlanders met een lichamelijke, zintuiglijke,
psychische of verstandelijke beperking of chronische ziekte. Maar ook
mensen met laaggeletterdheid of neurodiversiteit (bijvoorbeeld autisme of
dyslexie) en andere beperkingen.
Mensen met een beperking worden vaak buitengesloten van alledaagse
zaken; meestal onbedoeld of onbewust. Dat kan en moet anders. Hoe?
Het begint met kijken vanuit een ander perspectief.
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Medisch model

Sociaal model

• Mens met beperking wijkt
af van de norm hoe de
meeste mensen zijn.
• Beperking moet door
dokters, hulpverleners
en andere deskundigen
geminimaliseerd worden.

• Mens met beperking is,
net als iedereen, een
variant van de mens.
• Gedrag en omgeving
ontwikkelen zodat zoveel
mogelijk mensen mee
kunnen doen.

Iedereen kan wat doen om drempels op te heffen!
En als we dat slim doen, hebben we er allemaal wat aan.

Voorbeeld sociaal model
Als het luchtalarm afgaat bij een ramp en alle
mobieltjes en schermen gaan tegelijkertijd
ook trillen en piepen, dan is iedereen,
ook mensen die doof zijn of gewoon een
koptelefoon op hebben, gewaarschuwd.

Handicap of beperking? Dat is niet hetzelfde!
HANDICAP

BEPERKING

Persoon met beperking wil mee
doen in de maatschappij, maar
dit lukt niet door ‘drempels’.

Persoonlijk, aangeboren of in
later leven gekregen; diegene
wijkt af van de ‘norm’.

Voorbeeld handicap
Niet een rolstoel is het probleem dat iemand
het café niet in kan om een drankje te drinken,
maar de hoge drempel waardoor het café voor
de persoon in de rolstoel ontoegankelijk is.

Conclusie
Een samenleving waarin goed gekeken wordt naar mensen met een
beperking, is uiteindelijk een veel fijnere samenleving voor iedereen.
Daarom is ook in Nederland het VN-verdrag Handicap van kracht: recht
op gelijke behandeling en gelijke rechten voor mensen met een beperking.

Kijk voor de video en voor meer
informatie op onze website:
www.NietsOverOnsZonderOns.nl

