
Alliantie 
VN-verdrag Handicap

Wat is er nodig om gelijkwaardig mee te kunnen doen? 
Voor mensen met een beperking betekent dit:

“Ja” zeggen, betekent ook echt  
“ja” dóen! 

VN-verdrag Handicap

1. Zelf kunnen kiezen 2. Toegankelijkheid 3. Voldoende inkomen

4. Maak gebruik van 
ervaringsdeskundigheid

5. Passende zorg en 
ondersteuning

6. We zijn allemaal gelijk

Lees de uitleg van de thema’s en de tips op de achterzijde van deze praatplaat. Kijk voor meer informatie op onze website:
www.NietsOverOnsZonderOns.nl



Uitleg thema’s:

1. 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.

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

3. Voldoende inkomen
Om mee te kunnen doen.

4 .Maak gebruik van 
ervaringsdeskundigheid
Betrek ervaringsdeskundigen bij
plannen en beleid maken.

5. Passende zorg en ondersteuning
Afgestemd op de persoon, zonder lange wacht-
lijsten.

6. We zijn allemaal gelijk
Stop met het uitsluiten van mensen met een 
beperking.

TIP 1

Deel je kennis en ervaringen
Bespreek belangrijke onderwerpen uit het VN-verdrag met beleidsmakers, 
ambtenaren, politieke partijen, winkels, bedrijven, leidinggevenden, scho-
len, enz.  
Beleidsmakers en ambtenaren zijn verplicht (volgens het VN-verdrag) om 
ervaringsdeskundigen te betrekken bij hun plannen. 

Voorbeeldvragen:  
-       Kent u het VN-verdrag Handicap? En de betekenis ervan?
-       Wat heeft u al goed geregeld voor mensen met een beperking?
-       Laat u ervaringsdeskundigen meedenken? Waarom wel, waarom niet?
-       Weet u dat het betrekken van ervaringsdeskundige burgers een 
        VN-verplichting is?
-       Welke dingen vindt u belangrijk?

TIP 3

Wijs je gesprekspartner ook op het uitge-
breide rapport voor de Verenigde Naties 
(VN) wat gemaakt is door de Alliantie 
VN-verdrag Handicap. 
Want daarin vind je: 
-       de ervaringen van mensen met een 
        beperking (of hun familie).
-       uitleg bij alle 33 artikelen van het 
        VN-verdrag, met tips en aanbevelin-
        gen.
-       Het volledige rapport kan je down-
        loaden via: iederin.nl/bibliotheek 
        onder het kopje VN-verdrag Handicap.

TIP 4

Kijk ook eens op deze handige websites:
- www.nietsoveronszonderons.nl
- www.vng.nl/handreiking-lokale-
   inclusie-agenda
- www.vng.nl/toolbox-VN-verdrag-
  handicap
- www.mkbtoegankelijk.nl
- www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
  rechten-van-mensen-met- een-handicap/  
  programma-onbeperkt-meedoen

TIP 2

Vraag naar de lokale inclusie agenda
Want ook jouw gemeente moet een plan 
maken voor de (geleidelijk) invoer van het 
VN-verdrag Handicap.

Dit plan heet de lokale inclusie agenda. 


