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Programma van deze kennissessie

1. Waarom dit verdrag? Waar gaat het over?

2. Hoe staan we er in Nederland voor met betrekking tot 

participatie en inclusie?

3. Wat staat er in het verdrag over werk en inkomen?

4. Wat kunnen cliëntenraden met het verdrag bereiken?
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Het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Het VN-verdrag is 

op 13 december 

2006 door de 

Verenigde Naties 

aangenomen en in 

maart 2007 door 

de Nederlandse 

regering 

ondertekend. 



• Het verdrag geeft op alle levensterreinen regels waaraan 
de Staat (overheid) zich te houden heeft, zoals: 
toegankelijkheid, vrijheid en veiligheid, zelfstandig 
wonen, mobiliteit, vrijheid van meningsuiting, onderwijs, 
gezondheid, werk en werkgelegenheid, deelname aan 
politieke en openbare leven, deelname aan culturele 
leven, recreatie, vrijetijdbesteding en sport.

• Het heeft internationaal een gezaghebbende positie, voor 
tal van landen is het een houvast in de bepaling van de 
positie van mensen met beperkingen in de samenleving.

• Nederland heeft het verdrag, als een van de laatste 
Staten, op 14 juli 2016 geratificeerd. Dit betekent dat er 
nu sprake is van juridische binding. Dit houdt in dat de 
rechter, nadat een burger hierover heeft geklaagd, de 
Nederlandse Staat erop kan aanspreken wanneer die 
zich niet houdt aan voorwaarden in het verdrag.



Doel van het verdrag

Het verdrag heeft tot doel het creëren van een inclusieve 

samenleving.

Met inclusie bedoelen we (eigen definitie): ‘De situatie waarin 

iemand geen obstakels ervaart om mee te kunnen doen aan de 

samenleving en specifieke maatregelen voor mensen met een 

beperking vrijwel niet nodig zijn. Het betekent dat iedereen 

ongeacht zijn achtergrond of huidige situatie er als 

vanzelfsprekend bij hoort, ervaart dat hij welkom is en contact 

kan maken met zijn omgeving.’

(Eigen definitie)



Belangrijke uitgangspunten van het verdrag

• Mensen met een handicap hebben soms meer ondersteuning van de 

maatschappij nodig om dezelfde levensomstandigheden te bereiken 

als andere burgers. Deze ondersteuning mag nooit worden 

beschouwd als een privilege; zij is een recht van ieder mens.

• Voorzieningen en informatie moeten voor iedereen toegankelijkheid

zijn. En voorlichting moet goed afgestemd zijn op de doelgroep.

• Persoonlijke autonomie en zelfbeschikking staan altijd voorop. Dit 

betekent dat mensen ook hierin zo nodig moeten worden 

ondersteund. Maar wel op een wijze en door personen die zij zelf 

kiezen.



Implementatie van het verdrag in Nederland

De regering heeft een Implementatieplan opgesteld (13 maart 2017), waarin:

• de rollen/verantwoordelijkheden van bestuurlijke partners zijn aangegeven;

• een inhoudelijke agenda wordt gepresenteerd;

• ondersteuning voor gemeenten is geregeld (programmabureau, programma);

• gemeenten worden opgeroepen een integraal plan op te stellen, bijvoorbeeld 

in de vorm van een lokale inclusieagenda. 

Gemeenten zijn verplicht om in hun beleidsplannen voor de uitvoering van wetten 

binnen het Sociaal Domein (Wmo, Participatiewet) en daarbuiten (Jeugdwet, 

Omgevingswet) de relatie te leggen met de uitvoering van het verdrag, zodat 

inwoners met een beperking volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. 

De gemeenteraad ziet hierop toe.

Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de uitvoering van het 

verdrag in Nederland.

Wat opvalt: de Nederlandse regering is tamelijk passief en afwachtend. Zij neemt 

tot dusver geen rol als initiatiefnemer, geeft nauwelijks richting aan, draagt de 

waarden van het verdrag niet echt uit. Dit is anders dan in veel andere landen.
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Toegankelijkheid: enerzijds steeds

meer plekken toegankelijk …



anderzijds … … is er nog veel te wensen over, zoals:

• Fysieke toegankelijkheid.

• Uitgaan: toegankelijkheid horeca, 

restaurants met menu in braille.

• Gemeentelijke balie waar mensen in 

rolstoel overheen kunnen kijken.

• Toegankelijke informatie (93% van 

gemeentelijk sites is ontoegankelijk, aldus 

College Rechten van de Mens).

• Voorzieningen voor slechthorenden in 

stations.



Onderwijs: enerzijds gaan steeds

meer kinderen naar regulier

onderwijs …

(Bron: www.ilmarinen.nl)



anderzijds …
… gaan In Nederland 15.000 kinderen 

met een leerprobleem en/of beperking 

niet naar school vanwege hun beperking. 

Ruim 5.000 daarvan hebben een 

vrijstelling van leerplicht op grond van 

hun beperking. Bijna 10.000 leerlingen 

zijn officieel ‘thuiszitter.

… is er nog steeds het parallel systeem 

van speciaal onderwijs (waarvoor 

Nederland door internationale 

organisaties regelmatig op de vingers is 

getikt).



Arbeid: enerzijds worden

er steeds meer

werkplekken gecreëerd …

(Bron: Ieder(in)) (Bron: Reformatorisch Dagblad)

(Bron: Tilburg

University)



anderzijds …

… laat onderzoek van het College 

Rechten van de Mens zien:

• Het aantal mensen met 

beperkingen met een baan neemt 

af:

=> in 2012: 66%.

=> in 2016: 45%.

• Niet alle mensen met een 

handicap komen voor 

ondersteuning voor werk in 

aanmerking. Dit is niet in lijn met 

het VN-verdrag voor de rechten 

van personen met een handicap 

(VRPH). Bovendien tellen enkel 

bepaalde handicaps bij het 

behalen van de doelen voor 

werkgevers.
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Het VN-verdrag

‘De Staten die Partij zijn erkennen het recht van personen met een 

handicap op werk, op voet van gelijkheid met anderen.

Dit omvat het recht op de mogelijkheid in het levensonderhoud te 

voorzien door middel van in vrijheid gekozen of aanvaard werk op 

een arbeidsmarkt en in een werkomgeving die open zijn, waarbij 

niemand wordt uitgesloten, en die toegankelijk zijn voor personen 

met een handicap.’

(Artikel 27)



Verplichtingen van Staten op het gebied van arbeid (artikel 27)

1. Het verbieden van discriminatie op grond van handicap met 

betrekking tot bijvoorbeeld voorwaarden voor de werving, aanstelling 

en indiensttreding, voortzetting van het dienstverband, 

carrièremogelijkheden en een veilige en gezonde werkomgeving.

2. Het beschermen van het recht van personen met een handicap op 

rechtvaardige en gunstige arbeidsomstandigheden, gelijke kansen 

en gelijke beloning voor werk van gelijke waarde, een veilige en 

gezonde werkomgeving, afwezigheid van intimidatie en de 

mogelijkheid tot rechtsherstel bij grieven.

3. Personen met een handicap in staat stellen om effectieve toegang te 

krijgen tot technische en algemene beroepskeuzevoorlichting 

programma’s, arbeidsbemiddeling, beroepsonderwijs en 

vervolgopleidingen.



4. Bevorderen van de kans op werk en carrièremogelijkheden voor 

personen met een handicap op de arbeidsmarkt, alsmede hen te |

ondersteunen bij het vinden, verwerven en behouden van werk, 

dan wel de terugkeer naar werk.

5. Bevorderen van de kans om te werken als zelfstandige, het 

ontwikkelen van samenwerkingsverbanden en een eigen bedrijf te 

beginnen.

6. Bevorderen van de werkgelegenheid voor personen met een 

handicap in de private sector, door middel van passend beleid en 

passende maatregelen, waaronder voorkeursbeleid,

aanmoedigingspremies en andere maatregelen.

7. Waarborgen dat op de werkplek wordt voorzien in redelijke 

aanpassingen voor personen met een handicap.



8. Bevorderen dat personen met een handicap werkervaring kunnen  

opdoen op de vrije arbeidsmarkt.

9. Bevorderen dat mensen met een handicap, bijvoorbeeld via re-

integratie programma’s, kunnen terugkeren naar werk.

10. Waarborgen dat arbeids- en vakbondsrechten kunnen worden  

uitgeoefend.

11. Personen met een handicap in dienst nemen in de publieke sector.



VN-verdrag: personen met een arbeidshandicap komen 

zo hoog mogelijk op de participatieladder



Betrekken van mensen met beperkingen bij beleid en 

uitvoering

VN-Verdrag (artikel 4): ‘Nauw overleg plegen met mensen met beperkingen en 

hun representatieve organisaties’, als onderdeel van inclusief beleid.

Participatiewet (artikel 47):

‘De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de 

personen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, of hun vertegenwoordigers worden 

betrokken bij de uitvoering van deze wet, waarbij in ieder geval wordt geregeld 

de wijze waarop deze personen of hun vertegenwoordigers:

• vroegtijdig in staat worden gesteld gevraagd en ongevraagd advies uit te 

brengen bij de besluitvorming over verordeningen en beleidsvoorstellen;

• worden voorzien van ondersteuning om hun rol effectief te kunnen 

vervullen;

• deel kunnen nemen aan periodiek overleg;

• onderwerpen voor de agenda van dit overleg kunnen aanmelden;

• worden voorzien van de voor een adequate deelname aan het overleg 

benodigde informatie.’



Implementatieplan Nederlandse regering –

werk en dagbesteding

• ‘Gemeenten zetten instrumenten uit de Participatiewet in om inwoners met 

een beperking zoveel mogelijk te laten participeren op de arbeidsmarkt. 

Gemeenten kunnen hiertoe in samenspraak met bedrijven instrumenten 

inzetten als bijvoorbeeld een loonkostensubsidie, no-riskpolis, jobcoaching of 

werkvoorzieningen.’

• ‘Ook zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van beschut werk. Per 

1 januari 2017 is een wetsvoorstel van de staatssecretaris van SZW in 

werking getreden dat gemeenten verplicht om beschut werk te bieden aan 

mensen met een arbeidsbeperking voor wie een beschutte omgeving de 

enige mogelijkheid is om te kunnen werken.’

• ‘Het wetsvoorstel maakt het tevens eenvoudiger om vast te stellen of iemand 

tot de doelgroep van de banenafspraak hoort. Dit gebeurt door op de 

werkplek zelf te bekijken of iemand vanwege zijn of haar beperkingen niet in 

staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Vanuit gemeenten en 

werkgevers is aangedrongen op deze zogenoemde Praktijkroute, die zij als 

minder bureaucratisch en minder omslachtig ervaren.’
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Het VN-verdrag bevat voor cliëntenraden en 

belangenbehartigers een schat aan informatie en regels 

waaraan zij bestuurders en beleidsvoerders van 

gemeenten, ondernemingen, uitvoeringsinstellingen en 

bedrijven kunnen toetsen. 

Maar hoe doe je dat, hoe vertaal je het verdrag in beleid en 

activiteiten?



Verplichtingen van het verdrag => Activiteiten (1)

Mogelijke activiteiten die aansluiten bij de verplichtingen van het verdrag:

• Vergroot de kans op werk door banen bij gewone bedrijven en overheid te reserveren

voor mensen met een handicap en het werk en de werkplek aan te passen. Geen 

arbeidsmatige dagbesteding maar echt werk!

• Zorg voor een doorlopend actueel overzicht van vraag en aanbod op de lokale 

arbeidsmarkt voor banen en ervaringsplaatsen.

• Kijk anders naar werkprocessen. Werkgevers moeten met veel meer verschillende banen 

aan gaan sluiten op de diversiteit op de arbeidsmarkt. Knip functies op in taken en maak 

van de bouwstenen nieuwe, passende functies (jobcarving).

• Zorg voor goede begeleiding en coaching.

In de praktijk zien we echter (wat kan leiden tot actiepunten voor cliëntenraden):

➢ Veel gemeenten begeleiden jongeren met een lager arbeidsvermogen niet naar betaald 

werk. Ze bieden slechts dagbesteding of vrijwilligerswerk aan, tegen de wil van deze 

jongeren.

➢ Er zitten nog steeds te veel jongeren thuis op de bank en er zwerven jongeren op straat, 

soms zonder inkomen.

➢ De begeleiding naar een andere baan is niet gewaarborgd als mensen met een 

beperking hun baan verliezen.

➢ Interne jobcoaches, voor velen een ongemakkelijke en afhankelijke situatie.

➢ Jobcoaches zijn te commercieel ingesteld (omzet is belangrijker dan de mens).



Verplichtingen van het verdrag => Activiteiten (2)

Mogelijke activiteiten die aansluiten bij de verplichtingen van het verdrag:

• Letten op de overgang van school naar werk. Scholen voor speciaal onderwijs 

bereiden jongeren lang niet altijd voor op werk. Gemeenten kunnen ook op 

regionaal niveau, in overleg met Praktijkonderwijs/VSO, afspraken maken over de 

overgang van scholing naar werk.

• Zorgen dat mensen met een handicap ontdekken wat ze goed kunnen (talenten) en 

wat ze willen (interesses, passies). Dan weten ze beter welke baan ze willen en hoe 

je kunt zorgen dat zo’n baan wordt gecreëerd. Organisaties moeten niet op zoek 

gaan naar wat mensen niet kunnen, maar naar wat ze wél kunnen.

In de praktijk zien we echter (wat kan leiden tot actiepunten voor cliëntenraden):

➢ Jongeren die vroegtijdig het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) of het Praktijk 

Onderwijs (PRO) verlaten zijn vaak niet in beeld bij gemeenten.

➢ Werkzoekenden wordt regelmatig te verstaan gegeven: ‘Dit hebben we niet voor 

jou.’

(Bron o.a.: Rapport van SZW ‘Als je ze loslaat ben je ze kwijt’, over begeleiding van jongeren met een 

arbeidsbeperking door gemeenten, 2016) 



Activiteiten => Toetsen aan verplichtingen VN-verdrag

Verordeningen bij de invulling van de Participatiewet betreffen regels:

• over de doelgroep loonkostensubsidie en loonwaarde.

• voor het verlenen van een individuele studietoeslag.

• over het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en het aanbieden van 

voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling.

• voor het verrichten van werkzaamheden in een beschutte werkomgeving.

• over de wijze waarop mensen die bijstand ontvangen of door gemeenten 

worden ondersteund in het vinden of houden van werk, of hun 

vertegenwoordigers, worden betrokken bij de uitvoering van de 

Participatiewet.

• over de wijze waarop cliënten worden betrokken bij de uitvoering van de 

Participatiewet (uitvoering van artikel 47 van de Participatiewet).

➢ Raden kunnen toetsen of die verordeningen inhoudelijk zijn ingevuld naar 

de letter/in de geest van het VN-verdrag.



Model 1: Meer representatief meedenken 73% 

Model 2: Meer vertrouwen op experts 18%

Model 3: Meer de belangen centraal 26%

Model 4: Meer creatieve en verbindende burgerkracht 48%

Géén van de vier modellen 4%

Advies- en cliëntenraden over zichzelf (1)

Welk modellen hebben uw voorkeur voor de toekomst? (N = 69)

Wat ziet u als belangrijkste externe aandachtspunten voor de toekomst? (N=202)

De afstemming en samenwerking met de gemeente 71%

Signalering van wat er speelt in de samenleving 67%

De breedte van het domein waarover wij adviseren 53%

De complexiteit van de zaken die voorliggen 52%

De ontwikkeling richting het wijkgericht werken 44%

Regionalisering van advisering 38%

Anders 6%

(Bron: Monitor gemeentelijke advies- en cliëntenraden, Movisie, 2014)



Het bereiken van de cliënten en burgers in onze achterban 80%

De competenties van onze raadsleden 65%

De beschikbare (ambtelijke) ondersteuning om het werk goed te doen 46%

De mogelijkheden voor scholing en training van de raad 45%

De omvang van de raad in verhouding tot de uitbreiding van ons werk 44%

De tijdinvestering voor raadsleden 43%

Anders  4%

Kunt u aangeven wat u als belangrijkste interne aandachtspunten ziet 

voor de toekomst? (N=202)

(Bron: Monitor gemeentelijke advies- en cliëntenraden, Movisie, 2014)

Advies- en cliëntenraden over zichzelf (2)



Niveaus van cliënteninbreng

1. Informeren en geïnformeerd worden.

2. Raadplegen en geraadpleegd worden.

3. Adviseren en om advies gevraagd worden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. Coproductie, samen een advies of regeling opstellen.

5. Meebeslissen.

(Gustav Vigeland, Vigeland Park, Oslo)



=> Tekst VN-verdrag:

http://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/20

06-12-13#Verdrag_2

=> Publicaties Kalliope Consult:

http://kalliopeconsult.nl/Publicaties/VN-

Verdrag+en+rechten.html 

=> Implementatieplan: zie website VWS

Behulpzame informatie 
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