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Wat betekent het VN Verdrag inzake rechten personen met een handicap voor Nederland en het 

lokale beleid? 

Nederland was in Europa laat met invoering van het VN-verdrag inzake rechten personen met een 

handicap. Zowat tien jaar nadat Nederland het Verdrag tekende, is het verdrag aangenomen door 

het parlement en van kracht geworden (juni 2016). De late invoering lijkt uit te drukken dat er weinig 

urgentie is; Nederland zorgt al goed voor mensen met een handicap, zegt de Nederlandse regering,  

en invoering van het Verdrag lijkt dan niet zo nodig. Mensen met een beperking weten beter. Zo 

geweldig is het hier niet geregeld. 

De toegankelijkheid van gebouwen, de openbare ruimte en openbaar vervoer is problematisch1. 

Treinvervoer moet pas na 2030 verplicht toegankelijk zijn. Busvervoer moet nu al toegankelijk zijn, 

maar er zijn vele meldingen van buschauffeurs die doorrijden als ze rolstoelers zien staan.2 Alleen bij 

nieuwbouw moeten gebouwen die open staan voor publiek (denk aan scholen, restaurants, winkels), 

toegankelijk worden gemaakt, bij verbouw geldt die wettelijke eis niet dus bestaande gebouwen 

mogen ook na renovatie door zonder lift en rolstoeltoilet. 3 

Er zijn grote problemen met onderwijs voor kinderen met een beperking. Het VN Verdrag kent recht 

op onderwijs op de buurtschool toe, met goede ondersteuning. Toch zitten ruim 5537 kinderen in 

Nederland altijd thuis, omdat geen school ze wil inschrijven als leerling en dat aantal groeit door.4 

Een groot probleem is ook de segregatie in het onderwijs. 80% van leerlingen met een verstandelijke 

beperking gaat naar een aparte speciale school, vaak tegen de wens van ouders in5. 

De kans op een betaalde baan is laag: de arbeidsparticipatie is voor mensen met een handicap is 

minder dan de helft van wat voor mensen zonder beperking is weggelegd.6 Het Centraal Bureau voor 

de Statistiek7  laat zien hoe groot de achterstand is op de arbeidsmarkt voor mannen en vrouwen: 

  

 

 

 

 

 

 

Armoede is een groot probleem. Mensen met een beperking hebben recht op een minimum 

uitkering, maar moeten zoveel eigen bijdragen voor zorg betalen, dat ze onder dat minimum zakken. 

                                                           
1 ANED Country report on accessibility - Netherlands (413 kB) http://www.disability-europe.net/country/netherlands  
2 Verslag algemeen overleg Tweede Kamer: 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/detail?id=2017Z03953&did=2017D16232  
3 ANED Country report on accessibility - Netherlands (413 kB) http://www.disability-europe.net/country/netherlands  
4 Tiende Voortgangsrapportage Passend Onderwijs, December 2016, blz 16 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z23188&did=2016D47426  
5 Zie bijvoorbeeld onderzoeken van het NSGK project in1school.nl: https://www.in1school.nl/kennis-
ondersteuning/item/met-down-naar-regulier-voortgezet-onderwijs  
6 Country report on the European Semester – Netherlands, bladzijde 8.  http://www.disability-
europe.net/country/netherlands  
7 Cijfers uit Statline CBS:  http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83322ned&D1=0-2,19-
22&D2=a&D3=0,3,6&D4=1-2&D5=l&HDR=G4,G3,G1,G2&STB=T&P=T&VW=T.  

Arbeidsparticipatie Nederland 2015 

 % arbeidsparticipatie   

Mannen algemeen 79,8 

Mannen met handicap 41,2 

Vrouwen algemeen 70,7 

Vrouwen met handicap 34,3 

http://www.disability-europe.net/country/netherlands
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/verslagen/detail?id=2017Z03953&did=2017D16232
http://www.disability-europe.net/country/netherlands
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z23188&did=2016D47426
https://www.in1school.nl/kennis-ondersteuning/item/met-down-naar-regulier-voortgezet-onderwijs
https://www.in1school.nl/kennis-ondersteuning/item/met-down-naar-regulier-voortgezet-onderwijs
http://www.disability-europe.net/country/netherlands
http://www.disability-europe.net/country/netherlands
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83322ned&D1=0-2,19-22&D2=a&D3=0,3,6&D4=1-2&D5=l&HDR=G4,G3,G1,G2&STB=T&P=T&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83322ned&D1=0-2,19-22&D2=a&D3=0,3,6&D4=1-2&D5=l&HDR=G4,G3,G1,G2&STB=T&P=T&VW=T
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In 2016 ging iedereen er in koopkracht op vooruit, behalve mensen met een beperking die tot 12% 

koopkracht inleverden.8 Het verschil in besteedbaar inkomen tussen huishoudens zonder een 

beperking en huishoudens mét wordt steeds groter. Een huishouden met een persoon met een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering had in 2014 een besteedbaar inkomen van 56% van het gemiddelde 

besteedbaar huishoudinkomen. In het jaar 2000 was dat nog 67 %.9 Het welvaartsverschil wordt dus 

steeds groter. 

Meedoen aan sporten, theatervoorstellingen, uitgaan en dergelijke is vaak heel lastig voor mensen 

met een beperking. Als ze al het theater, de sporttribune, de winkel of het restaurant in kunnen, dan 

resteren tal van praktische problemen; oversteekplaatsen voor blinden zijn niet veilig; rolstoelers 

kunnen niet plassen (want toilet ontoegankelijk); jongeren met een verstandelijke beperking mogen 

’s avonds niet uit want er is één begeleider op de woongroep dus niemand kan mee of ze moeten 

sowieso om 21.00 op hun kamer zijn omdat de nachtbezetting ingaat; of het aangepast vervoer komt 

mensen een uur te laat ophalen zodat het zwemuur bij de club al voorbij is; et cetera. 

Onderzoeksbureau Nivel beschrijft in achtereenvolgende jaarrapportages10 hoe mensen met 

beperkingen meer mee willen doen, maar dat vaak niet kunnen. De situatie voor met name mensen 

met een verstandelijke beperking verslechtert, blijkt uit de Nivel Participatiemonitor.11 

Het VN verdrag kent nog meer opdrachten. Mensen met een handicap hebben recht op een 

autonoom zelfstandig leven, ook als ze afhankelijk zijn van intensieve ondersteuning. Het betekent 

dat de vaak gedwongen keuze voor het leven in een zorginstelling in strijd is met het VN verdrag. 

Politieke en juridische zeggenschap is voor vooral mensen met een verstandelijke beperking nu niet 

goed geregeld. Mensen met een verstandelijke handicap hebben soms ondersteuning nodig bij 

stemmen maar de Nederlandse regering verbiedt hulp bij stemmen. 

 

Ambities om situatie te verbeteren? 

De problemen zijn dus nog behoorlijk groot. De opdracht voor de landelijke en lokale overheid is 

daarmee ook groot. Hoe zit het met de ambities om de situatie te verbeteren? 

Een implementatieplan voor een Verdrag geeft idealiter aan wat het verdrag beoogt; welke 

verplichtingen er zijn en voor wie de verplichtingen gelden; een zo concreet mogelijke uitwerking van 

te nemen acties; wie de acties uitvoert, een tijdschema van uit te voeren acties, liefst met aangeven 

van prioriteiten en hoe en wanneer er wordt geëvalueerd. Het implementatieplan VN-verdrag inzake 

de rechten van personen met een handicap12 mist veel van deze elementen.  

                                                           
8 Iederin/Nibud koopkrachtonderzoek: https://iederin.nl/nieuws/17660/sterke-daling-koopkracht-voor-mensen-met-een-
beperking en Vereniging Inclusie Nederland: Armoede onder mensen met een beperking toegenomen: 
http://www.inclusienederland.nl/inclusienederland/85-armoede-onder-mensen-met-een-beperking-toegenomen    en  
Country report on the European Semester – Netherlands, bladzijde 31.  http://www.disability-
europe.net/country/netherlands  
9 Statline CBS: Gemiddeld inkomen; particuliere huishoudens naar diverse kenmerken. 
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70843ned&D1=0,6&D2=0&D3=0,53&D4=a&HDR=G3,T&STB=G1,
G2&VW=T  
10 Participatiemonitor. www.nivel.nl  
11 Update 2016 Participation Monitor, Nivel. https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/participatiemonitor-
update-2016.pdf 
12 Vastgesteld 13 maart 2017: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2017/03/13/implementatieplan-vn-
verdrag-inzake-de-rechten-van-personen-met-een-handicap  

https://iederin.nl/nieuws/17660/sterke-daling-koopkracht-voor-mensen-met-een-beperking
https://iederin.nl/nieuws/17660/sterke-daling-koopkracht-voor-mensen-met-een-beperking
http://www.inclusienederland.nl/inclusienederland/85-armoede-onder-mensen-met-een-beperking-toegenomen
http://www.disability-europe.net/country/netherlands
http://www.disability-europe.net/country/netherlands
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70843ned&D1=0,6&D2=0&D3=0,53&D4=a&HDR=G3,T&STB=G1,G2&VW=T
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=70843ned&D1=0,6&D2=0&D3=0,53&D4=a&HDR=G3,T&STB=G1,G2&VW=T
http://www.nivel.nl/
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/participatiemonitor-update-2016.pdf
https://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/participatiemonitor-update-2016.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2017/03/13/implementatieplan-vn-verdrag-inzake-de-rechten-van-personen-met-een-handicap
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2017/03/13/implementatieplan-vn-verdrag-inzake-de-rechten-van-personen-met-een-handicap
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Het implementatieplan is sterk omdat maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij de opstelling 

ervan en die organisaties ook bij de uitwerking een rol krijgen. Dat bevordert een breed draagvlak en 

dat maatregelen waartoe wordt besloten kans hebben echt te worden uitgevoerd. De landelijke 

overheid is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het VN verdrag, maar is deels afhankelijk 

van wat de samenleving wil doen en daarom is die samenwerking met maatschappelijke organisaties 

prima. De aangewezen partners bij de uitvoering van het implementatieplan zijn: 

werkgeversorganisaties VNO_NCW en MKB Nederland, de vereniging van Nederlandse Gemeenten 

en de Alliantie; een ad hoc samenwerking van organisaties van mensen met een beperking of 

chronische ziekte. 

Het implementatieplan is zwak omdat de regering geen duidelijk beeld heeft van het doel van het 

verdrag, de suggestie wekt dat de problemen rondom mensen met een beperking niet groot zijn,  

amper ingaat op eigen verplichtingen bij de uitvoering en voornamelijk werk afschuift op 

maatschappelijke organisaties die met ‘actieplannen’ moeten komen. Concrete acties beperken zich 

het ‘geleidelijk’ verbeteren van ‘algemene toegankelijkheid’ zonder dat duidelijk is wat dat precies is,  

en verder tot procedurele acties. 

Wat betreft doel van het Verdrag: 

Het implementatieplan wekt de indruk dat het VN-verdrag alleen gericht is op het bevorderen van 

participatie in de samenleving van mensen met een beperking. Het doel van het verdrag13 is echter 

veel breder; namelijk het garanderen dat mensen met een beperking alle rechten en fundamentele 

vrijheden toekomen zoals alle andere mensen, dat ze niet worden gediscrimineerd  én dat zij 

volwaardig participeren. Omdat het implementatieplan alleen spreekt van participatie, lijkt het te 

negeren dat  kinderen en volwassen mensen met een beperking, ook in Nederland, te maken hebben 

met (vaak onbewuste) discriminatie en soms ernstige schendingen van hun mensenrechten 

(bijvoorbeeld het recht om naar school te mogen gaan of het recht op een vrij onafhankelijk leven in 

de samenleving). Er is geen inventarisatie gemaakt van de huidige problemen rondom participatie, 

discriminatie en schending van mensenrechten. Daarmee blijft onduidelijk waar grote problemen zijn 

en wat er eigenlijk moet worden gedaan.  

Acties en tijdschema: Het implementatieplan bevat een lijst van acties en een tijdschema. Die acties 

zijn voornamelijk  procedureel.  ‘Pilot’ gemeenten worden bijvoorbeeld opgeroepen een lokale 

inclusie agenda op te stellen. Een ander voorbeeld is: “Tweede helft 2017:   Afgerond actieplan 

bouwsector”.14 Wat er moet staan in lokale inclusie agenda’s of actieplannen en waar ze precies naar 

moeten streven, blijft onduidelijk. Wel is duidelijk dat actieplannen worden beoordeeld in een 

landelijk overleg waar genoemde maatschappelijke organisaties meepraten. Dat biedt de kans dat 

organisaties van mensen met een beperking kunnen aanvullen en verbeteren.  

Inhoudelijke thema’s: 

Toegankelijkheid:  

Het implementatieplan heeft één concreet actiepunt: verbeteren van de algemene toegankelijkheid 

zoals omschreven in artikel 9 van het VN Verdrag.  Daartoe is de werking van de Wet gelijke 

                                                           
13 Zie pre ambule verdrag. Voor tekst: 

http://vnverdragwaarmaken.nl/vnverdragwaarmaken/images/vninfo/VN-Verdragtekst.pdf of  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/12/23/vn-verdrag-inzake-de-rechten-
van-personen-met-een-handicap  
14 Blz 16 implementatieplan 

http://vnverdragwaarmaken.nl/vnverdragwaarmaken/images/vninfo/VN-Verdragtekst.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/12/23/vn-verdrag-inzake-de-rechten-van-personen-met-een-handicap
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/12/23/vn-verdrag-inzake-de-rechten-van-personen-met-een-handicap
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behandeling op grond van handicap of chronische ziekte15 uitgebreid naar het aanbieden van 

goederen en diensten. De wet stelt dat mensen met een beperking niet mogen worden 

gediscrimineerd bij het aanbieden van goederen  en diensten, in het onderwijs, bij het openbaar 

vervoer en op de arbeidsmarkt. 

 In een inmiddels in werking getreden Besluit Toegankelijkheid  voor personen met een handicap of 

chronische ziekte16 wordt nader uitgewerkt hoe die wettelijke norm moet worden uitgevoerd. De 

belangrijkste bepalingen zijn: voor elke sector (arbeidsmarkt, vervoer, onderwijs, aanbieden 

woningen, goederen en diensten) moeten actieplannen17 komen voor het “geleidelijk”18 of 

gaandeweg”19 verbeteren van toegankelijkheid van gebouwen, informatie, vervoer en ‘andere 

voorzieningen en diensten’. Werkgevers, vervoerders, informatieaanbieders (denk aan websites van 

de overheid), scholen, winkels en restaurants en dergelijke zijn verplicht tot het treffen van 

“voorzieningen van eenvoudige aard (dat wil zeggen op weinig ingrijpende wijze en/of zonder of met 

weinig kosten”20. 

Het goede is dat de wet de norm stelt van algemene toegankelijkheid en spoort vooral bedrijven, 

organisaties en ondernemers aan actieplannen te maken. Het zwakke aan het besluit is dat niet 

duidelijk is vastgelegd wat wordt verstaan onder toegankelijkheid en biedt de uitvlucht af te zien van 

maatregelen met het argument dat aanpassing te duur is. 

Andere inhoudelijke thema’s 

Het implementatieplan onderkent dat de rijksoverheid bij het ontwikkelen van beleid voortaan de 

beginselen uit het VN verdrag moet toepassen. In dat verband worden genoemd de beleidsthema’s: 

participatie in politiek en openbare leven, participatie in cultuur en vrije tijd en sport, 

bewustwording, toegankelijkheid, mobiliteit, wonen, gezondheid, werk en dagbesteding. Bij elk 

thema wordt uiterst summier aangeven wat het bestaande rijksbeleid is, wat in de samenleving aan 

goede voorbeelden bekend zijn en welke suggesties zijn gedaan door maatschappelijke organisaties 

om aandacht aan te geven. Bij geen van de thema’s wordt aangegeven dat beleid veranderd of wordt 

verscherpt onder invloed van het VN verdrag. Het beleid gaat dus door zoals gepland. OP gedane 

suggesties door maatschappelijke organisatie wordt niet inhoudelijk gereageerd. Ook ontbreekt een 

analyse van de stand van participatie of discriminatie op genoemde beleidsthema’s en wordt niet 

duidelijk gemaakt waarnaar wordt gestreefd (geen kwantitatieve of kwalitatieve doelstelling). 

per inhoudelijke thema zoals genoemd in het implementatieplan: 

bewustwording: 

het plan stelt dat de afgelopen jaren bewustwordingsactiviteiten zijn georganiseerd rondom 

aspecten van het verdrag en noemt specifiek campagnes van de rijksoverheid in 2017 en van de 

private VGN en het College voor de mensenrechten. verder worden suggesties opgesomd die door 

maatschappelijke organisaties zijn gedaan voor volgende bewustwordingsacties zoals : betrek lokale 

verheden en locale ervaringsdeskundigen bij bewustwordingsactiviteiten om te zorgen dat 

activiteiten aansluiten bij daadwerkelijk ervaren belemmeringen. 

                                                           
15 WGBH/CZ 2017: http://wetten.overheid.nl/BWBR0014915/2017-01-01  
16 Juni 2017 in werking getreden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-256.html 
17 Art2, lid 1 Besluit Toegankelijkheid  voor personen met een handicap of chronische ziekte 
18 Art3 lid1, art 5, lid 1 
19 Art 6, lid 1 
20 Art 6, lid 2 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0014915/2017-01-01
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Het plan geeft de suggesties weer, maar geeft er geen oordeel over, noch kondigt het acties aan die 

daarop zijn gebaseerd. 

Participatie in politiek en openbare leven, cultuur, vrijetijdsbesteding en sport: 

Het plan stelt dat afgelopen jaren inspanningen zijn verricht om te zorgen dat stemmen bij 

verkiezingen makkelijker wordt voor mensen met een fysieke beperking. er worden voorbeelden 

genoemd zoals de gemeente Rotterdam die een organisatie van mensen met een beperking de 

toegankelijkheid van stemlokalen laat toetsen en de motie van Tweede Kamerlid Voortman die 

ervoor pleit 100 % van stemlokalen toegankelijk te maken. Afgelopen jaren was er protest tegen het 

verbod op assistentie bij stemmen voor mensen met een verstandelijke beperking. het 

implementatieplan rept niet van dit probleem. 

Beleidsparticipatie: 

Het plan looft de Prokkelweek als een initiatief dat mensen met een beperking betrekt bij 

beleidsmakers. De prokkelweek is een privaat initiatief. verder niets; geen suggesties, geen acties 

voor de rijksoverheid als beleidsmaker. 

Culturele participatie: 

het plan stelt dat onder culturele participatie wordt verstaan het toegankelijk maken van gebouwen 

voor cultuur, theaters, musea e.d. en stelt dat gemeenten bij vergunningverlening moeten toezien op 

die toegankelijkheid. ook looft het plan dat de branchevereniging voor schouwburgen en 

concertzalen adviezen geeft over toegankelijkheid aan leden. Het plan geeft geen acties voor de 

rijksoverheid als beleidsmaker. 

Sportparticipatie: 

Het plan merkt op dat deelname aan sport voor mensen met een beperking ‘nog steeds’ achterblijft 

bij mensen zonder beperking. het wordt niet gekwantificeerd of geanalyseerd. het plan roem 

initiatieven om participatie inde sport voor mensen met een beperking te verbeteren, zoals Special 

heroes en het project “ sport, bewegen in de buurt’. en het project ‘ grenzeloos actief van NOC NSF, 

de activiteiten van Cruyff foundation, de app Sportdrempelvrij. 

Het plan geeft suggesties van maatschappelijke organisaties maar geen acties voor de rijksoverheid 

als beleidsmaker. 

informatievoorziening: 

Het plan noemt initiatieven om boeken om te zetten in andere leesvormen. Geen concrete acties 

voor de rijksoverheid als beleidsmaker. 

 

Toegankelijkheid: 

Hierboven behandeld. als toevoeging: het huidige bouwbesluit wordt niet aangepast, stelt het plan. 

Het bouwbesluit regelt dat publieke ruimten in nieuwe gebouwen toegankelijk moeten zijn. 

Bestaande gebouwen hoeven niet te worden aangepast, ook niet bij vergunning plichtige 

verbouwingen en renovaties. 

een analyse van de huidige stand van zaken wat betreft toegankelijkheid van gebouwen ontbreekt. 

er is geen tijdspad of doelstelling voor het toegankelijk maken van de gebouwenvoorraad. 
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Geen concrete acties voor de rijksoverheid als beleidsmaker. 

 

Toegankelijkheid websites 

het plan refereert aan bestaand rijksoverheidsbeleid oor het toegankelijk maken van websites. de 

bestaande kritiek op het langzame tempo van toegankelijk maken van websites met 

publieksinformatie (lokale overheid, zorg onderwijs) wordt genoemd maar zonder concrete acties 

voor de rijksoverheid als beleidsmaker. 

Mobiliteit: 

Het plan geeft een lange opsomming van bestaand beleid om openbaar vervoer geleidelijk 

toegankelijk te maken en doelgroepenvervoer te verbeteren en twee private initiatieven worden 

genoemd: de Zonnebloemauto’s voor rolstoelgebruikers en Mee op weg (die reismaatjes regelt voor 

in het openbaar vervoer). Geen concrete acties voor de rijksoverheid als beleidsmaker. 

Wonen: 

Het plan stelt dat het verdrag verwijst naar het recht van personen met een handicap om in de 

maatschappij te wonen met dezelfde keuzemogelijkheden als alle anderen. dat is een juiste 

interpretatie en verwijst dus eigenlijk naar het recht op een zelfstandig leven. Voor het borgen van 

dat recht is volgens het plan uitvoering van de WMO voldoende. Dat miskent dat veel mensen met 

een beperking noodgedwongen in zorginstellingen wonen waar hun vrijheden worden beperkt.  

suggesties van maatschappelijke organisaties worden genoemd, inclusief de aansporing om de 

principes van independent living te volgen in beleid. Geen concrete acties voor de rijksoverheid als 

beleidsmaker. 

Onderwijs: 

Het plan stelt dat het Verdrag ‘recht op onderwijs’ als norm stelt en dat daarom drempels bij 

toegankelijkheid van onderwijs moeten worden weggenomen. De verdragsverplichting gaat echter 

verder: er moet worden gestreefd naar inclusief onderwijs waarbij ouders/kinderen mogen kiezen 

voor de buurtschool en daar ondersteuning krijgen. 

Volgens het plan is bestaand beleid (Passend Onderwijs) daarvoor ingesteld en heeft dat als resultaat 

dat voor ‘steeds meer’ kinderen met een beperking passende onderwijsvormen worden gevonden. 

Tegelijk wordt gewezen op het groeiende probleem van thuiszittende leerlingen, onder wie kinderen 

met een beperking. Als goed nieuw initiatief worden Samen naar School klassen geroemd die 

onderwijs en zorg combineren voor kinderen met een beperking op een gewone school.  

het plan refereert ook aan initiatieven in beroepsonderwijs en hoger onderwijs om kansen voor 

studenten met een beperking te verbeteren.  

Suggesties van maatschappelijke organisaties worden genoemd. Geen concrete acties voor de 

rijksoverheid als beleidsmaker. 

Gezondheid: 

Het plan stelt dat het VN verdrag als norm stelt dat het hoogst haalbare niveau van gezondheid voor 

ieder zonder discriminatie haalbaar moet zijn. Er is geen analyse van de situatie. Er is bijvoorbeeld 

geen vermelding van het risico dat het eigen risico en eigen bijdragen in de zorg leidt tot 

zorgvermijding voor mensen  met een laag inkomen waartoe mensen met een beperking horen.  
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Suggesties voor maatschappelijke organisaties worden genoemd en goede voorbeelden van private 

initiatieven. Geen concrete acties voor de rijksoverheid als beleidsmaker. 

Werk en dagbesteding: 

Het plan somt op het totaal aan beleid dat afgelopen jaren is ingezet rondom Participatiewet, 

beschut werk en het plan om 100.000 banen te reserveren voor mensen met een beperking voor 

2026.  

Er is geen analyse van de werkgelegenheidssituatie van mensen met een beperking. Uit statistisch 

onderzoek blijkt dat de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking al ruim tien jaar niet meer 

is dan 50% (tegen ruim 80% onder mensen zonder beperking) en dat de inkomenskloof tussen 

mensen met een beperking en mensen zonder beperking toeneemt met als gevolg dat mensen met 

een beperking steeds armer en minder welvarend worden in vergelijking met anderen. 

Suggesties van maatschappelijke organisaties worden genoemd. Geen concrete acties voor de 

rijksoverheid als beleidsmaker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


