
HET 
SOCIAAL
MODEL

We leven in Nederland met heel veel 
verschillende mensen.
Al die mensen wonen, werken, reizen, 
gaan naar school, stemmen, sporten, 
krijgen zorg en ondersteuning als zij dat 
nodig hebben.
Of je nou jong bent of oud, dik of dun, rijk 
of arm, gehandicapt of niet:  
de samenleving is er voor iedereen. 
En als de samenleving er voor iedereen 
is, moet de samenleving ook zo zijn 
ingericht dat iedereen mee kan doen. 
Dat kan als we denken vanuit het sociaal 
model.

Sociaal model
In het sociaal model is de omgeving voor 
iedereen goed ingericht. 
Er is informatie die iedereen begrijpt.
Iedereen kan het openbaar vervoer 
gebruiken.

Straten, pleinen, winkels, huizen 
en restaurants zijn voor iedereen 
toegankelijk.
Er zijn geen obstakels. 

Medisch model
Nu denken we nog vaak vanuit het 
medisch model.
In het medisch model, moeten mensen 
zich aanpassen aan de omgeving.
Zij werken soms niet, omdat kantoren 
niet toegankelijk zijn. Dit wordt ook niet 
opgelost. 
Of zij kunnen niet werken omdat de 
werkplek niet wordt aangepast.
Of mensen lezen een brief van  
de overheid niet, omdat de tekst te 
moeilijk is.

In de samenleving kan iedereen meedoen
Mensen met een beperking voelen zich niet gehandicapt



In het sociaal model wordt de omgeving 
aangepast.
Een mens hoeft zich niet aan te passen.
In een winkel gaat de muziek wat zachter.  
Mensen die overgevoelig zijn voor veel 
prikkels hebben er dan geen last van.

In het medisch model past de mens zich aan.
In het medisch model blijft de muziek 
hard aan staan.
Mensen die last hebben van harde muziek 
in een winkel moeten daarom oordopjes 
indoen.

Het VN-verdrag Handicap
Twee miljoen mensen in Nederland hebben een beperking. 
Zij leven in een samenleving die voor hen niet toegankelijk is. 
In het VN-verdrag Handicap staat wat de rechten zijn van mensen met een beperking. 
Mensen met een beperking hebben dezelfde mensenrechten als alle mensen. 
Zij moeten volwaardig kunnen leven in de samenleving.
Het verdrag zegt wat de Nederlandse regering moet doen om dit mogelijk te maken.

Het VN-verdrag Handicap gaat uit van het sociaal model.
Als we doen wat in het VN-verdrag staat, dan is de samenleving voor iedereen. 
Dan zijn er geen obstakels meer voor mensen met een beperking.
Dan zijn er voorzieningen en hulpmiddelen die iedereen kan gebruiken.
Dan zijn de scholen, woningen en werkplekken toegankelijk voor iedereen.

Een beperking is iets van jezelf, iets persoonlijks. 
Daar word je mee geboren of dat heb je later in het leven gekregen. 
Een handicap is iets wat je merkt als het niet lukt om mee te doen.
Omdat er obstakels in jouw omgeving zijn.

De twee modellen naast elkaar: een winkel met harde muziek



Samen praten over het sociaal model
In de flyer heb je gelezen over het  
sociaal model.
In het sociaal model is de omgeving  
voor iedereen toegankelijk.
In het medisch model moeten mensen 
zich aanpassen aan de omgeving.

Met de praatplaat die nu voor je ligt,  
kun je hier samen verder over praten.
Om nog beter te begrijpen én uit te 
leggen wat nu precies dat verschil is 
tussen het sociaal en medisch model. 
Je kunt hierbij je eigen ervaringen 
gebruiken.

Praatplaat
Je vindt in deze flyer 14 afbeeldingen  
van 14 verschillende situaties in de 
samenleving. 
Deze afbeeldingen gebruik je om 
met elkaar te praten. Je kunt dit met 
meerdere mensen tegelijk doen. 
Je kunt ook met medewerkers van de 
gemeente in gesprek over regelingen  
of beleid.

Aan de slag
Kies een van de afbeeldingen en geef 
antwoord op de volgende vragen.

1. Is dit een situatie die hoort bij het 
sociaal model of bij het medisch 
model? 
Waarom hoort deze afbeelding bij  
het sociaal of het medisch model?

2. Wat betekent deze situatie voor jou? 
 Gaat het over iets waar jij ook mee  

te maken hebt? 
 Of is dit zo voor iemand anders aan  

de tafel?

3. Zijn er in deze situatie drempels die  
jij herkent?

 Of die iemand anders aan tafel 
herkent?

 Hoe kan de samenleving die drempels 
weghalen?

 Hoe zou jij deze situatie zo maken dat  
het voor iedereen toegankelijk is?







Deze informatie gebruiken bij belangenbehartiging
Praat je mee over betere regelingen of beter beleid voor mensen met een beperking? 
Bijvoorbeeld bij de gemeente?
Neem deze flyer dan mee om je verhaal te vertellen.
Of gebruik de werkvorm om samen het gesprek over het sociaal model te voeren.
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