VN-Verdrag op het domein
werk en inkomen

Martin Schuurman
Kalliope Consult
Congres Landelijke Cliëntenraad
‘Van inhoud naar doen’,
9 april 2015

1

Programma van deze leertafel
Deel 1: Informatie over het Verdrag
1. Waarom dit verdrag? Waar gaat het over, wat staat er in?
2. Wat betekent het Verdrag voor organisaties op het terrein van
arbeid en inkomen (gemeenten, ondernemingen,
uitvoeringsinstellingen, bedrijven)?
3. Wat betekent het verdrag voor mensen met beperkingen? En wat
kunnen cliëntenraden met het Verdrag?
Deel 2: Hoe kunnen we het Verdrag vertalen naar ons werk? Hoe gaan
we er mee aan de slag?
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Wanneer deze afbeelding op
een dia staat, betekent dat:
‘Dit overzicht kun je als
cliëntenraad wellicht goed in
je werk gebruiken. Handig
om in je gereedschapskist te
doen.’
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Deel 1: Informatie over het VN-Verdrag

1. Waarom dit Verdrag? Waar gaat het over, wat staat
er in?
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Exclusie van mensen met beperkingen

De Bedelaars (1568), Breughel

Bedlam Hospital in Londen
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Huize Blankeweer in
Noordoost Groningen,
In 1958 door
ouders gesticht als GVT

1983 Woonkamer
gezinsvervangend tehuis
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In onze tijd

(Bron: Kröber, Hans (2010). ‘Een fantastische stap’. Zelfstandig wonenden met een
beperking zijn wél blij. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, nummer 6, 2010, pag. 1617.)
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Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met
een handicap

8

• Het VN-Verdrag is december 2006 door de Verenigde
naties aangenomen. Het heeft een gezaghebbende
positie, voor tal van landen is het een houvast in de
bepaling van de positie van mensen met beperkingen
in de samenleving.
• Het Verdrag is in maart 2007 door de Nederlandse
regering ondertekend, maar nog niet geratificeerd
(eerst wil men de Nederlandse wetgeving toetsen aan
het VN-Verdrag). Ratificatie wordt in 2015 verwacht.

 Op het moment dat Nederland het verdrag bekrachtigt
(ratificatie), is er sprake van juridische binding. Dit
houdt in dat de rechter, nadat een burger hierover heeft
geklaagd, de Nederlandse Staat erop kan aanspreken
als die zich niet houdt aan voorwaarden in het verdrag.
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Doel van het Verdrag is het creëren van een inclusieve
samenleving.
Met inclusie wordt bedoeld: ‘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.’
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Gradaties van inclusie
Graad

Inhoud inclusie

1

De persoon hoort op geen enkele wijze bij de gemeenschap,
is buitengesloten, onzichtbaar.

2

De persoon hoort op geen enkele wijze bij de gemeenschap,
hoewel hij soms wel symbolisch aanwezig is.

3

De persoon wordt gedoogd in de gemeenschap, hij mag er
soms bij horen. Er worden geen wezenlijke veranderingen in
gang gezet om dit te vergemakkelijken.

4

De persoon hoort soms echt bij de gemeenschap en
veranderingen worden gemaakt om dit te bevorderen.

5

De persoon hoort vaak bij de gemeenschap en
veranderingen zijn al gemaakt om dit mogelijk te maken.

6

De persoon is deel van de gemeenschap en krijgt daarbij alle
ondersteuning die hem helpt verder te komen.

(Bron: Schuurman & Van der Zwan, 2009)
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Het Verdrag maakt onderscheid tussen drie niveaus van
aanpassingen:
1. Algemeen beleid. Je maakt zo veel mogelijk aanpassingen voor een zo
groot mogelijke groep.
Bijvoorbeeld: toegankelijk openbaar vervoer, belastingwetgeving, alleen
regulier onderwijs.
2. Specifiek beleid, voor bepaalde groepen.
Bijvoorbeeld: Valys, extra uitkeringen ter compensatie
van meerkosten, speciaal onderwijs.
3. Individuele aanpassingen.
Bijvoorbeeld: vervoer (busjes, taxi), aanpassing
van werkplek.

 Algemeen beleid heeft de voorkeur!
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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. Zo
behoort een sociale dienst oog te hebben voor de beperkingen van hun
klanten en daar rekening mee te houden. En voorlichting moet goed
afgestemd zijn op de doelgroep.

•

Persoonlijke autonomie staat altijd voorop.
Dit betekent dat mensen hierin moeten worden
ondersteund. Maar wel op een wijze en door
personen die zij zelf kiezen.
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Deel 1: Informatie over het VN-Verdrag

2. Wat betekent het Verdrag voor organisaties op het |
terrein van arbeid en inkomen (gemeenten,
ondernemingen, uitvoeringsinstellingen SVB,
bedrijven)?
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Werk en arbeid:
‘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).

15

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.
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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.
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8. Bevorderen dat personen met een handicap werkervaring kunnen
opdoen op de vrije arbeidsmarkt.
9. Bevorderen dat mensen met een handicap, bijvoorbeeld via reintegratie 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.
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Participatiewet
• Participatiewet voegt Wet werk en bijstand, de Wet sociale
werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Er is dus
één regeling voor iedereen die in staat is om te werken.
• De Wajong is er vanaf 1 januari 2015 alleen voor mensen die
volledig en duurzaam niet kunnen werken. Iedere vijf jaar
komt er een herkeuring.
• Iedereen die kan werken (arbeidsvermogen heeft) kan bij de
gemeente terecht voor een uitkering op bijstandsniveau en
hulp bij re-integratie. Dus ook personen die geen recht
hebben op Wajong uitkering.
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Sociaal akkoord
• Per 1 januari 2015 is de sociale werkvoorziening afgesloten voor
nieuwe werknemers. Vanaf die datum kunnen mensen een
beroep doen op één van de 35 regionale Werkbedrijven. Mensen
die nu in de Wsw zitten krijgen geen herkeuring. Gemeenten
krijgen geld om arbeidsgehandicapten een werkplek te bieden.
• Loonkostensubsidie komt in de plaats van loondispensatie. De
overheid betaalt het verschil tussen de loonwaarde (afgeleid van
de productiviteit van de werknemer) en het wettelijk
minimumloon. Deze loonkostensubsidie bedraagt maximaal 70%
van het wettelijk minimumloon. De werkgever betaalt het verschil
tussen het wettelijk minimumloon en het cao-loon van de
werknemer.
• In de jaren tot 2026 komen in totaal 125.000 extra banen
beschikbaar voor mensen die niet in staat zijn het minimumloon
te verdienen. Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan
voor de sociale werkvoorziening komen als eerste voor deze
banen in aanmerking.
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Participatie in arbeid en werk
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Matching tussen werkzoekende en werkgever
Steeds meer wordt gezocht naar aansluiting tussen talenten en bedrijfsdoelen.
Zie in verband hiermee het principe van jobcarving, dat steeds meer wordt
toegepast. Bijvoorbeeld: de functie ‘woonhulp’ in een revalidatiecentrum wordt
opgesplitst in helpen met rollen van rolstoelen, mensen helpen met eten, etc.

WERKZOEKENDE

WERKGEVER

•

Droom/willen doen waar je

Deze heeft als vragen/eisen:

goed in bent.

•

Uit te voeren werkzaamheden.

•

Aanwezige competenties.

•

Benodigde competenties en

•

Werknemersvaardigheden.

•

Beroepsvaardigheden.

•

Eigenwaarde => zich volledig
mens in de samenleving
voelen.

vaardigheden (als werknemer en
beroepsbeoefenaar).
•

Passen in werkomgeving.

•

Omvang van het werk.
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Samenwerking

Gustav Vigeland, (Vigeland Park, Oslo)
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Steeds meer bedrijven hebben mensen met beperkingen in dienst:

• GreenFox. Maakt op locatie oude tl-armaturen geschikt voor
zuinigere lampen. Er werken 100 mensen uit de sociale
werkvoorziening. Eerst gedetacheerd, daarna in dienst.
• Albert Heijn. Heeft veel jongeren met beperkingen in dienst.
• PostNL. Laat 500 werknemers uit sociale werkvoorziening post
bezorgen. Zij zijn gedetacheerd: PostNL betaalt als werkgever naar
productiviteit, de sociale werkplaats verzorgt de begeleiding.
• Slootervaartziekenhuis in Amsterdam. Heeft vijftig
jonggehandicapten in dienst. Doen aan jobcarving.
• Koeriersdient Valid Express. Bestaat uit louter gehandicapten (is
inmiddels overgenomen door PostNL).
• Swink Webservices. Heeft 60% mensen met een vorm van autisme.
• Tulp Fietsen. Nam personeel sociale werkplaats over. Gevolg:
versterking van eigenwaarde en een productiviteit die twee maal zo
hoog werd.
• Bouwbedrijf De Verbinding. Allemaal dove mensen.
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Activiteiten in lijn met het VN-Verdrag (1)
Met betrekking tot banen en bedrijven:
• Vergroten van de kans op werk door banen bij bedrijven en overheid te reserveren
voor mensen met een handicap en het werk en de werkplek aan te passen.
• Zorgen dat werkprojecten loskomen van zorginstellingen en samenwerken met
gewone bedrijven. Besef dat ook mensen met heel ernstige beperkingen kunnen
werken.
• Opnemen van het werken aan inclusie in subsidieverordeningen. Meer
werkopdrachten geven aan bedrijven die veel mensen met een handicap in dienst
hebben. Ook de overheid zelf kan meer mensen met een handicap in dienst nemen.
• Anders kijken 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).
• Zorgen dat er centraal overzicht komt van vraag en aanbod op de lokale
arbeidsmarkt voor banen en ervaringsplaatsen.
• Inzien dat het automatisme van arbeidsmatige dagbesteding geen automatisme meer
mag zijn, zo’n aanbod past hier niet.
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Activiteiten in lijn met het VN-Verdrag (2)

Met betrekking tot school en leren:
• 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 PrO/VSO, afspraken maken over de overgang van scholing
naar werk. Op regionaal niveau is hiervoor ook subsidie op grond van het Europees
Sociaal Fonds (ESF).
• Zorgen dat mensen met een handicap ontdekken wat ze goed kunnen en wat ze
willen. 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.
• Mensen met een handicap helpen te onderzoeken waar interesses voor werk liggen
en welke talenten zij hebben. Laat het iemand zelf vertellen, neem hiervoor de
benodigde tijd en gebruik deze informatie voor het opstellen van een profiel.
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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.
Artikel 47 van de Participatiewet:
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.
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Deel 1: Informatie over het VN-Verdrag

3. Wat betekent het verdrag voor mensen met
beperkingen? En wat kunnen cliëntenraden met het
Verdrag?
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In je kracht

‘Ik ben niet mijn handicap.
Het moet niet zijn: wow,
check die benen, maar: kijk
dat meisje. Ik ben ook niet
die blades. Ik ben een atleet.
Een atleet die toevallig op
blades loopt.’
(Interview met Marlou van
Rhijn, Volkskrant, 20 juli
2013)
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Zelfbeschikking
• Het Verdrag heeft als rode draad de zelfbeschikking van
mensen met beperkingen.
• Grondrecht: sociaal waardevolle rollen moeten
kunnen vullen, volwaardig medeburger moeten
kunnen zijn.
• Voor die zelfredzaamheid en eigen
verantwoordelijkheid is het nodig dat deze mensen
een sterkere rechtspositie krijgen. En die wordt
gegarandeerd door (wetgeving over) gelijke
behandeling (aldus VWS).
‘Voor een effectieve uitvoering van de conventie is het nodig
dat de slag wordt gemaakt van liefdadigheidsbeleid naar een
politiek van mensenrechten. (…) De conventie legt de nadruk
op autonomie en houdt tegelijkertijd voortdurend rekening
met de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van mensen.’
(Grauman, 2009)
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Besef van de betekenis van arbeid
Materiële functies:
• Verdienen van geld, verwerven van inkomen.
• Kunnen voorzien in eigen levensonderhoud.
Immateriële functies:
• Mogelijkheid tot verdere ontplooiing.
• Ontwikkelen van zelfrespect.
• Van betekenis zijn, kunnen bijdragen aan doelen van de organisatie.
• Vergroten van het gevoel van eigenwaarde.
• Opdoen en onderhouden van sociale contacten.
• Verkrijgen van maatschappelijk aanzien (sociale status/positie).
• Kunnen inzetten van eigen competenties en daar waardering voor krijgen.
• Tevredenheid en geluk.
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Cliëntenraden

Verordeningen die zich bij de invulling van de Participatiewet zullen voordoen:
• Regels over de doelgroep loonkostensubsidie en de vaststelling van de
loonwaarde.
• Regels voor het verlenen van een individuele studietoeslag.
• Regels over het ondersteunen bij arbeidsinschakeling en het aanbieden van
voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling.
• Regels voor het verrichten van werkzaamheden in een beschutte
werkomgeving.
• (Aangescherpte) Regels 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.
• Regels over de wijze waarop cliënten worden betrokken bij de uitvoering
van de Participatiewet (uitvoering van artikel 47 van de Participatiewet).
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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.
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Behulpzame informatie
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Deel 2: Hoe kunnen we het Verdrag vertalen naar ons
werk? Hoe gaan we er mee aan de slag?
Wat kun je DOEN om het VN-Verdrag in de praktijk te brengen?
Suggestie:
1) Neem een ‘kwestie’ waar jij/jullie in je cliëntenraad mee te maken
hebben (iets wat je zou willen bereiken, iets waar je regelmatig
tegenaan loopt, …).
2) Ga na wat je hier aan kunt doen
- rekening houdend met degenen die je vertegenwoordigt,
- gebruik makend van het VN-Verdrag (gereedschapskist).
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Hulpmiddelen/checklists nog even op een rij (de volledige
gereedschapskist):
•
•
•
•
•
•
•

Gradaties van inclusie (dia 11)
Beleid: algemeen => specifiek => individueel (dia 12)
De elf verplichtingen uit het VN-Verdrag (dia’s 16 – 18)
Participatieladder (dia 21)
Activiteitenlijst voor banen & bedrijven, school & leren (dia’s 25 - 26)
Verplichting om cliënten te betrekken (dia 27)
Verordeningen die zich bij de invulling van de
Participatiewet zullen voordoen (dia 32)
• Niveaus van cliënteninbreng (dia 33)
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