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Geachte Kamerleden, 

In 2016 is het VN-verdrag Handicap geratificeerd en inmiddels zijn de eerste vijf jaar van de 

implementatie achter de rug. Hoewel er de afgelopen kabinetsperiode zeker meer aandacht is bij 

landelijke en lokale politiek voor mensen met een beperking en hun rechten, is 5 jaar VN-verdrag 

voor mensen met een beperking in Nederland geen reden voor een feestje. Het VN-verdrag 

Handicap gaat niet over gunsten, maar over basale mensenrechten die voor iedereen gerealiseerd 

moeten worden. Dat gebeurt nu te langzaam en te vrijblijvend. Op de agenda voor dit 

Commissiedebat staat ook de evaluatie van het programma Onbeperkt Meedoen. 

De afgelopen periode zijn verschillende onderzoeken gedaan (zie de verwijzingen onderaan deze 

brief) waaruit blijkt dat mensen met een beperking niet op voet van gelijkheid kunnen meedoen. Er 

is structureel meer ambitie en aandacht nodig bij het maken van beleid door betrokken ministeries 

en in de landelijke en lokale uitvoering. Wij zijn blij met het regeerakkoord dat van 

toegankelijkheid de norm wil maken, discriminatie en uitsluiting wil tegengaan en wil investeren in 

een goede doorstart van het programma Onbeperkt Meedoen. Een goede positionering en 

facilitering van de stem van mensen om wie het gaat en het Niets over ons zonder ons principe is 

hiervoor een belangrijke voorwaarde.   

Het gaat om ruim 2 miljoen mensen, van jongvolwassenen met een verstandelijke beperking tot 

PGB-houders met complexe zorgvragen, mensen met een psychische kwetsbaarheid, een 

chronische ziekte en/of fysieke beperkingen. In deze brief vragen wij uw aandacht voor de 

volgende punten: 

Integrale aanpak en visie 

Mensen met een beperking zijn vaak afhankelijk van meerdere voorzieningen in het dagelijkse 

leven, zoals hulpmiddelen, vervoer, ondersteuning in onderwijs of werk, inkomensvoorzieningen, 

woningaanpassing, etc. Zij ondervinden hierbij hinder van het enorme aantal loketten, wetten en 

budgetten waarmee ze geconfronteerd worden in hun dagelijkse leven. Ook binnen de 

Rijksoverheid gaan vele ministeries over onderdelen van het dagelijks bestaan. Logisch en 

begrijpelijk maar daardoor wordt ook veel dubbel werk gedaan en sluiten de voorzieningen 

onvoldoende op elkaar aan. Dit vraagt veel energie van mensen met een beperking. En juist dat wil 

je voorkomen. Mira Thompson: “het hebben van een beperking en alles daar omheen organiseren 

is al een dagtaak op zich”. Terwijl de bedoeling is dat met de juiste ondersteuning mensen met een 
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beperking ook naar school kunnen, een baan kunnen hebben en sociale activiteiten kunnen 

ondernemen.  

Wij pleiten daarom voor één landelijke integrale aanpak en visie op alle beleid dat mensen met een 

beperking betreft. Met betrokkenheid van alle ministeries, een interdepartementale 

overlegstructuur en een brede beleidstafel met ministeries en vertegenwoordigende organisaties 

van mensen met een beperking. Hierin moet de mens en de leefwereld centraal staan in plaats van 

de wetten en domeinen én hierin moet de opgave van de implementatie van het VN-verdrag een 

plek krijgen. De motie 24170-211 (Van der Staaij - Bergkamp) van 19 december 2019 waarbij 

departementen elk een actie-agenda moeten opstellen voor hun aandeel in de implementatie van 

het VN-verdrag Handicap is – mede door corona – nog niet concreet gemaakt. Dat zou op deze 

wijze alsnog invulling kunnen krijgen.  

➢ Wilt u het kabinet verzoeken één landelijke integrale visie en aanpak op de zorg,

ondersteuning en maatschappelijke participatie van mensen met een beperking en al

het beleid dat hen aangaat te ontwikkelen?

➢ Wilt u daarin ook verzoeken tot betrokkenheid van alle ministeries met een

interdepartementale overlegstructuur op bestuurlijk en ambtelijk niveau en een

brede beleidstafel met ministeries en vertegenwoordigende organisaties. Zodat deze

visie en aanpak een goede uitvoering krijgt.

➢ Wilt u in lijn met artikel 31 van het VN-verdrag een integrale monitor ontwikkelen

waarmee de voortgang op de VN-doelen inzichtelijk gemaakt kan worden.

Maak een ambitieus vervolg op Onbeperkt Meedoen 

Een goed en ambitieus vervolg van het programma Onbeperkt Meedoen versterkt de positie van 

mensen met een beperking en bevordert de toegankelijkheid en inclusie van de samenleving als 

geheel. De inbedding van de doelen van het VN-verdrag Handicap in beleid, wet- en regelgeving en 

in de bewustwording van alle Nederlanders is een emancipatieproces. Dit vraagt ook de komende 

jaren inspanningen van overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De eerste vijf 

jaar van Onbeperkt Meedoen hebben geleerd dat het opbouwen van kennis over het VN-verdrag en 

hoe je dat in de praktijk toepast, tijd kost. Wat wij zien is dat de bewustwording over het belang 

van toegankelijkheid en inclusie groter is geworden. In verschillende programma’s en projecten 

zijn stappen in de goede richting gezet. Maar er is meer nodig. Het is essentieel dat de 

opgebouwde kennis binnen de deelnemende partners, het netwerk en de samenwerking doorloopt.  

Mensen met een beperking ervaren in het dagelijks leven nog onvoldoende de effecten van de 

ratificatie van het VN-verdrag. De implementatie moet daarom de komende jaren met meer 

ambitie, meer bestuurlijk commitment van alle ministeries en met concrete doelen wordt 

voortgezet. Dit vaagt voldoende financiële middelen en een langere focus dan de komende 

kabinetsperiode. Ook moet de focus van het programma zich zowel op de verantwoordelijkheid van 

de landelijke en lokale overheid richten, als op de maatschappelijke initiatieven. Een goede 

betrokkenheid van de mensen om wie het gaat en de organisaties die hen vertegenwoordigen is de 

basis. 

➢ Wilt u als Kamer het kabinet met een motie verzoeken de mensen om wie het gaat en

de organisaties die hen vertegenwoordigen te betrekken bij de uitvoering van het

vervolg op Onbeperkt Meedoen? En in samenspraak een programma te ontwikkelen

waarmee de positie van mensen met een beperking zodanig wordt versterkt dat zij



op alle levensdomeinen hun mensenrechten kunnen verzilveren en naar wens en 

vermogen op gelijke voet kunnen deelnemen aan de samenleving.  

Betrekken ervaringsdeskundigheid 

Het belang van het betrekken van ervaringsdeskundigen heeft de afgelopen 5 jaar steeds meer 

draagvlak gekregen bij landelijke en lokale overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke 

organisaties. En daarmee groeit de vraag naar ervaringsdeskundigheid. En daar wringt het. Veel 

landelijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties hebben moeite om met de beschikbare 

financiële middelen te blijven bestaan. En sinds de decentralisatie is er door het wegvallen van 

landelijke ondersteuning voor lokale platforms in veel gemeenten geen representatieve 

vertegenwoordiging meer. Die vertegenwoordiging is essentieel voor de verdere implementatie van 

het VN-verdrag. Bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de Lokale Inclusie Agenda. De monitor 

2020 van het College voor de Rechten van de Mens (CRM), ook op de agenda van dit 

Commissiedebat, onderstreept ook het belang van representatieve vertegenwoordiging van 

mensen met een beperking bij beleid en uitvoeringspraktijk. Meer verbinding tussen landelijke 

organisaties, regionale en lokale platforms als het gaat om ophalen, delen en verbinden van 

kennis, signalen en onderzoek is nodig om de positie van mensen met een beperking te versterken. 

➢ Wilt u, in lijn met de bevindingen uit Onbeperkt Meedoen en de monitor 2020 van het

College Rechten van de Mens, vragen om een structurele versterking en financiering

voor lokale platforms van mensen om wie het gaat in iedere gemeente?

We vertrouwen erop dat u bovenstaande punten meeneemt en wensen u een goed debat.  

Met vriendelijke groet, 

Illya Soffer 

Directeur Ieder(in), namens de Alliantie VN-verdrag Handicap 
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