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Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
Juridische erkenning van de Nederlandse Gebarentaal: Het Nederlands heeft al jaren een hogere
status dan de Nederlandse Gebarentaal. Het zou een goede stap in de juiste richting zijn als beide
talen als gelijkwaardig zouden worden beschouwd. Bewustwording zou ook kunnen worden
bevorderd door meer televisieprogramma's toegankelijk te maken voor doven door middel van de
inzet van tolken. Bijvoorbeeld niet alleen een tolk bij de ochtendjournaals zoals nu, maar ook de
avondjournaals, het jeugdjournaal en bijvoorbeeld kinderprogramma's. De zichtbaarheid van tolken
bevordert de bewustwording bij horende kijkers, waardoor tolken en doven een normaal fenomeen
worden in onze samenleving.
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
Toegankelijkheid van informatie via gebarentaal, zoals het Verdrag voor de Rechten van Mensen
met een handicap beschikbaar maken in Nederlandse Gebarentaal. Een goed voorbeeld is de Wet
op Gelijke Behandeling voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Deze Wet geldt nu op
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vier terreinen: Onderwijs, Werk, Wonen en Openbaar Vervoer. Hiervan is reeds een versie in de
Nederlandse Gebarentaal beschikbaar, maar deze Wet is beperkt tot deze vier terreinen. Het VNVerdrag bestrijkt een groter domein en zou ook voor doven (immers, zij zijn een doelgroep van het
Verdrag) toegankelijk moeten zijn.
Ook is informatie met betrekking tot politieke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld verkiezingen (op
Europees, landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau) in de Nederlandse Gebarentaal wenselijk.
Daarnaast is het van groot belang om de tolkenvoorziening te behouden en verder te ontwikkelen.
Kortom, een goede, gelijkwaardige en professionele informatievoorziening in zowel het Nederlands
als de Nederlandse Gebarentaal zou een prioriteit moeten zijn. Dit stelt doven in staat assertief te
zijn, op te komen voor hun rechten en op gelijkwaardige basis deel te nemen aan de maatschappij.
Dit sluit aan bij de wens van de regering om mensen met een handicap in staat te stellen hun
leven zoveel mogelijk zelf vorm te geven.
Met betrekking tot de uitvoering:
Tegenwoordig ondervinden doven erg veel problemen in de uitvoering van de tolkenvoorziening.
Voorbeelden daarvan: het UWV geeft praktisch geen toestemming voor het gebruik van
teamtolken, mensen die ouder zijn dan 30 jaar krijgen geen tolkurentoekenning voor het volgen
van onderwijs en ook de toekenning van 15% van de werktijd voor het inzetten van tolken tijdens
blijkt vaak niet toereikend. Aanvragen voor meer uren worden afgewezen.
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Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
Door aandacht te geven en te blijven geven aan het belang van een inclusieve samenleving: aan
het belang van iedereen om erbij te horen, het recht om er bij te horen vanaf het eerste begin
(gezin, school) tot aan arbeid, hobby etc en gezondheid, tot aan de laatste periode. Het is voor de
samenleving meerwaarde dat iedereen erbij hoort, dat je zorgt voor goede ondersteuning voor
iedereen om er ook echt goed bij te horen. Dat kan lokaal (uitgangspunt WMO) en soms moet er
specifieke kennis worden ingezet.
Start op school: daar leren kinderen met elkaar omgaan en die les nemen ze de rest van hun leven
mee. Daar start het leren dat ook mensen met een beperking/handicap erbij horen en dat betekent
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dat je ze overal tegenkomt: in je vrije tijd, in je wijk/woonomgeving, op school en later ook in je
werk.
Vanuit de Coalitie voor Inclusie ben ik betrokken geweest bij de werkconferentie in Noord-Brabant.
Verder werken we vanuit Zorgbelang Brabant aan verdere bewustwording, integratie en verbinding
van bijeenkomsten en partijen waarin we steeds opkomen voor kwetsbare mensen, mensen met
een beperking en waarin we laten zien waar hun kwaliteiten liggen. De verbinding zoeken we door
steeds af te gaan van het bijzondere maar meer algemeen te kijken hoe je kunt laten zien dat
mensen met welke beperking dan ook een goede bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.
In de komende periode zal er gewerkt worden aan kwartiermaken (kwartiermakendag op 28-09),
een een bijeenkomst op 11 december waar het gaat over onderwijs - arbeid en sociale netwerken
in het kader van inclusie en zullen we dit thema ook behandelen op een bijeenkomst op 28
december waarvoor de eerste contouren in de steigers staan.
Waar wij kunnen (uiteraard vanuit de Coalitie voor Inclusie maar zeer zeker ook vanuit Zorgbelang
Brabant) zullen wij inclusie, het VN verdrag onder de aandacht brengen. Als het gaat over
empowerment van patiënten en cliënten (burgers met een beperking/kwetsbare burgers) is dit
verdrag en het feit dat het geratificeerd gaat worden een steun in de rug voor ons werk.
Uiteraard proberen wij zo te werken (en dat probeer ik persoonlijk dus ook te doen) dat we
samenwerken en werken op een wijze die breed toepasbaar is. Daarbij is bewustwording een
eerste en hele belangrijke voorwaarde om vervolgens verder te werken.
Wij werken graag mee aan deze ontwikkeling!
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
In het vorige blokje heb ik aangegeven dat we een bijeenkomst gaan organiseren op 11 december.
Daarin spelen de thema's een rol die naar mijn mening prioriteit moeten hebben (hoewel je de
andere onderwerpen niet mag laten zitten, alles grijpt in elkaar!). Waar het gaat om onderwijs zijn
we met Passend Onderwijs een goede richting op aan het gaan als we tenminste blijven streven
naar zo inclusief mogelijk. Maar doe het in stapjes, niet gaan hollen want dan maak je slachtoffers.
Die stapjes zijn soms klein en soms zie je mooie dingen groeien. Maar het start bij bewustwording
met samen leren: op school leer je met en van elkaar, wat je daar niet leert kost later altijd meer
moeite. Dus het moet daar beginnen met gewoon omgaan en leren omgaan met kinderen met en
zonder beperking. Als kinderen het daar leren, daar de afspraken maken om met elkaar om te
gaan in de vrije tijd dan komt de stap om samen te werken daar als vanzelf achteraan. Dat vraagt
wat extra van de omgeving, dus is het goed om in te zetten op sociale netwerken. Daarom kiezen
we voor die thema's. (hierbij direct de uitnodiging om als er meegedacht kan worden vanuit het
ministerie wij/ik daar uiteraard erg blij mee zijn).
Investeer in scholen en in de opleiding van leraren. Als je leraar wilt worden dan doe je dat omdat
je KINDEREN iets wilt leren, en dan niet met het onderscheid "gewone" kinderen en kinderen met
een beperking.. NEE je wilt ALLE kinderen iets leren. Je wilt er dus zijn voor ALLE kinderen. (Wat
niet wil zeggen dat iedereen maar met alle kinderen om kan gaan, dus bouw aan een team wat
divers is, waarin leraren die met trage kinderen goed om kunnen gaan en leraren die juist de
'stuiterballen" prachtig vinden en daar hun passie vinden.) Maar als je kiest voor het vak van
leraar, dan kies je er in de volle omvang voor. Kan overigens ook betekenen dat je moet werken
aan de verbetering van het imago van leraar.. immers waar we staan hebben we uiteindelijk
allemaal aan onderwijs (op welke manier dan ook) grotendeels te danken.
Met de goede start daar, liggen de kansen voor integratie/inclusie in de andere gebieden (vrije tijd,
sport, cultuur, arbeid etc) in het verschiet.
In het veld van onderwijs zijn er heel veel verstandige mensen die hiermee aan de slag kunnen, ik
wil hier alleen een lans voor hen breken.
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Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
Ik zelf werk bij www.charm.nl een bedrijf dat software ontwerpt en wij willen samen met
stakeholders een app ontwikkelen die aangeeft waar knelpunten liggen . Hierbij willen wij gebruik
solution and cost driven werken (Het wiel niet twee keer uitvinden). Wij denken dat dit kan zorgen
voor meer participatie, besparingen en meer welzijn
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
In Nederland zijn er tussen de 450 en 500 gemeenten 1 tot 3 gemeenten als Pilot, waarbij alle
knelpunten (in Musea , Openbare gebouwen, Ziekenhuizen etc. )worden geregistreerd, dit
vervolgens uitwerken en toepassen op alle andere gemeenten.
Met een Applicatie die modulair wordt opgebouwd.
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
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Goedgekeurd
Openbaar
Ja
Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
Naast de bewustwording in ruime zin (zou mijn inziens meer en assertief kunnen zijn!) pleit ik ook
dat informatie over het Verdrag in Nederlandse Gebarentaal verspreid zal worden voor doven en
slechthorenden.
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
Ondanks budgettaire overwegingen pleit ik dat het Verdrag in de geest van empowerment en
zelfredzaamheid van de mensen met beperking gewoon uitgevoerd dient te worden, dus minder
vanuit oogpunt van zorgpolitiek. Kortom meer investeren in empowerment in plaats van steeds
meer zorg.
Ook zou de Nederlandse Gebarentaal -gelijk met de ratificatie van dit Verdrag- juridisch verankerd
kunnen worden.
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Openbaar
Nee
Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
De bedoelde bewustwording kan worden vergroot door in de MvT (en bij voorkeur ook
goedkeuringswet) te noemen dat onder 'aanbod en levering van goederen en diensten' ook het
aanbod en leveren van diensten als bedoeld in de zin van de term 'speciaal onderwijs' valt.
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
Nu onderwijs en arbeid een essentiële voorwaarde voor een volwaardige ontwikkeling en
participatie in de maatschappij zijn, verdient het mijn voorkeur om aan die twee terreinen (en ook
in die volgorde) prioriteit te geven.
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
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Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
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samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
De bewustwording van mensen kun je bereiken door met hen in gesprek te gaan. Hier in Zwolle
hebben we b.v. City-Unlimited. Een aantal rolstoelgebonden ambassadeurs beoordelen winkels en
horeca in Zwolle op rolstoeltoegankelijkheid. Tijdens een gesprek met een winkelier/personeelslid
komen zoveel dingen aan de orden waar mensen zich helemaal niet van bewust zijn.
Bovendien is in Zwolle de Gehandicaptenraad (ZGR) behoorlijk actief en zichtbaar. Er zijn
overleggen met wethouders; er is een memo-project, waarin bestuursleden van de ZGR regelmatig
gesprekken voeren met raadsleden over zaken die mensen met beperkingen aangaan; er is een
uitgankelijkheidstraining bij de Brandweer, waar brandweer mensen worden getraind door mensen
met beperkingen en ze zich bewust worden van zaken die anders niet eens opgemerkt zouden
worden of te laat (bij een ernstige brand of zo pas). Het is een mentaliteitskwestie en we zien dat
de gemeenschap heel positief vaak reageert op de keuringen van winkels, op de dingen die de ZGR
voor elkaar krijgt, vaak ook wordt de ZGR gevraagd mee te denken bij nieuwbouw en noem maar
op. Iedereen doet mee is hier een kreet die we vaak slaken!
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
Prioriteit is dat ieder mens ongeacht zijn/haar beperkingen mee kan doen aan de maatschappij.
Participatie van een ieder! We willen bepaalde frases niet meer zien of horen in lokale of nationale
zaken. Een voorbeeld hiervan: je leest wel eens in een stuk van de gemeente: dit gebouw moet
goed toegankelijk zijn OOK voor mensen met een beperking. Dat laatste stuk van de zin mag er
gewoon niet meer staan. Niet OOK etc. Als we over inclusiebeleid spreken dan hebben we het over
iedereen die hier in ons land woont, werkt, leeft.
Zo gauw we het over ook gaan hebben, sluiten we een hele groep weer buiten. Agenda 22 en VNverdrag zijn de normen die we hanteren en waar we steeds vanuit gaan. Vanaf de plannen die men
maakt voor iets (of dat nu nieuwbouw is of een nieuwe regeling) moet men ervan uitgaan dat die
voor iedereen zijn. Bouw en regel meteen alles voor mensen al dan niet met beperkingen en plak
geen etiketjes meer op mensen. Bovendien als je vanaf het allereerste moment rekening houdt
met alle mensen heb je nauwelijks of geen extra investeringen meer. Het is een extra investering
als je naderhand nog weer wijzigingen moet gaan aan brengen. Iedereen doet mee en dat kan ik
niet vaak genoeg benadrukken.

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
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Naam
platform gehandicapten westland
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Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
Men moet per 1januari 2016 basis norm invoeren voor toegankelijkheid nieuwbouw , nl. entree,
lift, toilet BTB GEBOUWEN.
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
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Ja
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Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
Ik richt mij voornamelijk op arbeidsparticipatie van mensen met een handicap en ben recent
gestart om werkgevers te adviseren over Inclusief beleid, in het verlengde van MVO/CSR.
Wat mij het meeste opvalt is dat werkgevers bij mensen met een Wajong gelijk denken aan
verstandelijk gehandicapten en zich mensen met een handicap zonder Wajong (zoals in mijn geval)
al helemaal geen raad weten. Met name het verschil tussen het hebben van een Wajong status en
deze niet hebben is mij persoonlijk een grote doorn in het oog. In het kader van de invoering van
de het VN Verdrag voor de Rechten van mensen met een handicap, lijkt het mij als eerste van
belang dat dit onderscheid bij arbeid wordt verwijderd.
Op dit moment is het zelfs zo, dat bij de Rijksoverheid mensen met een handicap de voorkeur
krijgen indien zij voldoende gekwalificeerd zijn, echter is het zo dat indien je GEEN Wajong status
hebt niet welkom bent bij de Rijksoverheid. Het is zelfs zo ernstig, dat een van de uitvoerende
beleidsmedewerkers van het Ministerie van BZK aangeeft, dat mensen zonder Wajong niet worden
aangenomen omdat zij geen subsidie krijgen.
Als de Rijksoverheid dit onderscheid al maakt, hoe moet het bedrijfsleven dit dan als voorbeeld
zien? Want het bedrijfsleven ziet bij voorbaat al een probleem als je minder uren kan werken en als
ze dan geen subsidie krijgen, willen ze je niet hebben.
Kortom, werk aan het oneerlijke onderscheid tussen mensen met een Wajong/WIA/WAO status en
zij die zonder status hun weg proberen te vinden en zich niet laten beperken door een handicap.
In het verlengde hiervan, is het noodzakelijk dat er een duidelijk onderscheid komt tussen mensen
met een handicap zonder en zij met een HBO of hogere opleiding, want juist deze groep komt niet
op de juiste plek op de arbeidsmarkt terecht. Voornamelijk omdat zij niet kunnen instromen binnen
de voorwaarden die werkgevers stellen als bijvoorbeeld een fulltime dienstverband of het
doorlopen van een traineeship wat ook fulltime is.
Beide groepen hebben een unieke vraag op de arbeidsmarkt en daarom ben ik ook met mijn advies
aan werkgevers begonnen. Dit is een punt wat ik ook al meerdere malen in het kader van de
Participatiewet heb aangekaart bij verschillende TK fracties en geprobeerd aan te kaarten bij het
Ministerie van SZW.
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
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aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
Zoals mijn onderzoek (in de bijlage) al aangeeft is het aanpassen van wetgeving binnen de Sociale
Zekerheid pas echt mogelijk op het moment dat mensen met een handicap een gelijkwaardige
positie krijgen op de arbeidsmarkt. Een belangrijk onderdeel van de haalbaarheid van de
Participatiewet is de toegankelijkheid tot werk, de mogelijkheid om op je werk te verschijnen door
betrouwbare zorg op de tijden dat je het nodig hebt en het noodzakelijke vervoer naar je werk.
Kortom, geleidelijke invoering is een prachtig idee, maar indien het Kabinet wil dat de
Participatiewet een echte kans van slagen heeft, is het nodig om in het kader van het VN Verdrag
voor de Rechten van mensen met een handicap, de arbeidsmarkt toegankelijk te maken voor deze
mensen met een handicap.
Een aantal punten zijn hierbij van cruciaal belang die in het kader van het VN Verdrag een grote rol
spelen:
*Gelijkwaardige toegang tot onderwijs en vervolgonderwijs om aansluiting te vinden op de
arbeidsmarkt,
*Aanpak van discriminatie op de arbeidsmarkt als het gaat om het hebben van een handicap,
*Werkgevers beter informeren over de mogelijkheden van mensen met een handicap en dit zonder
onderscheid te maken tussen mensen met een handicap met of zonder status als
Wajong/WIA/WAO,
*Werknemers met een handicap voldoende faciliteren om op hun werk te verschijnen door goede
zorg op de juiste tijd en toegankelijk OV/aangepast vervoer,
*Binnen MBO/HBO/WO opleidingen aandacht besteden aan medewerkers met een handicap, en
dan met name binnen de opleidingen in de richtingen HR en management omdat juist deze
studenten de recruiters/werkgevers/leiders van de toekomst zijn en als zij al leren dat een
handicap geen beperking op de werkvloer hoeft te zijn met de juiste aanpassingen en begeleiding,
biedt dit mooie perspectieven voor een inclusieve arbeidsmarkt.
Indien het mogelijk is, zou ik graag mijn onderzoek verder toelichten.
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
Naam
Emailadres
Plaats
Zoetermeer
Datum
13 augustus 2013 (16:49)
Status
Goedgekeurd
Openbaar
Ja
Vraag 1
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Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
De bewustwording zal op dezelfde manier aangepakt moeten worden als roken-is-ongezond en
rijden-en-alcohol-gaan-niet-samen: dus een lange volgehouden campagne, gecombineerd met
maatregelen. Alleen zo zal het beklijven. De Nederlanders moeten zich eerst realiseren dat de
toegankelijkheid hier slecht geregeld is, slechter dan b.v. in Frankrijk, en dan moeten ze zich
realiseren dat ontoegankelijkheid niet aan de bomen groeit maar door mensen wordt gemaakt.
Meestal kan een gebouw net zo goed wél toegankelijk worden gemaakt en kost het niets extra.
Naderhand verbouwen kost bergen geld, en bestaat dan meestal uit een flut-oplossing. Ik ben zelf
rolstoeler en gemeenteraadslid en het kost de grootste moeite om het serieus opgepakt te krijgen!
In de gemeenteraad hebben we - al jaren - een verplichte paragraaf op ieder beleidsstuk over
toegankelijkheid, maar het leeft gewoon niet bij de uitvoering. Ook niet bij architecten. Ook niet bij
uitvoerders in de bouw. etc.
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
Doordat gehandicapten mensen geen toegang hebben, functioneren ze onvoldoende of helemaal
niet. Dat kost veel geld. Budgettaire overwegingen moeten niet te zwaar wegen. Vaak is er wél
geld voor 1% kunst bij de bouw etc. etc. Daar wordt dan niet over gesproken. Maak het strafbaar
dat mensen nog ontoegankelijke dingen maken: dus alles wat nieuw is, wordt toegankelijk. En dat
is verantwoordelijkheid van architect, opdrachtgever en uitvoerder. Alles wat grootschalig
verbouwd wordt: wordt ook goed toegankelijk.
En hou rekening met de moderne tijd, met zelfstandige rolstoelers in elektrische rolstoelen en
scootmobielen en zorg dat die passen, kunnen draaaien, overal kunnen komen en kunnen opladen.
Binnen 15 jaar moet 75% van het land toegankelijk kunnen zijn. Ook nieuwe woningen, zodat
mensen bij elkaar op bezoek kunnen en en elkaar kunnen helpen! Als ik iemand bij hem thuis kan
helpen met zijn boekhouding kan hij bij mij thuis een klus doen. Dan is er sprake van evenwicht en
kan de Wmo echt gaan werken. Er is zoveel potentieel onder gehandicapten: gebruik het.
Toegankelijkheid betaalt zich zelf terug en bovendien is fysieke uitsluiting toch echt niet meer uit te
leggen in een land dat (terecht overigens) de mond vol heeft van mensenrechten.
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
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Naam
Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid
Emailadres
Plaats
Datum
13 augustus 2013 (10:15)
Status
Goedgekeurd
Openbaar
Ja
Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
Ik geloof dat mensen met beperkingen hier zelf een sleutelrol in spelen. Zij kunnen juist door mee
te draaien in het dagelijks leven en daarover te vertellen laten zien dat ze niet anders zijn dan
anderen. Binnen het gehandicaptenplatform in Breda (en bij vele andere platforms) is er een
lesopzet ontwikkeld om kinderen op basisscholen hier kennis mee te laten maken. In Breda
gebruiken we hiervoor ervaringsdeskundigen, mensen die zelf uiteenlopende beperkingen hebben.
Door te vertellen over hun dagelijks leven laten ze zien dat ze gewoon meedraaien, in een betaalde
baan, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Maar er blijkt ook wat ze daarvoor nodig hebben. Deze
opzet hebben we in aangepaste vorm ook voor verscheidene beroepsopleidingen. Wellicht kan deze
opzet verder uitgerold en verbreed worden. Je kunt hierbij denken aan het adviseren van
werkgevers die vragen hebben over de inzet van mensen met beperkingen in hun bedrijf, of het
adviseren over zorg door ervaringsdeskundigen. Wellicht dat er hier een koppeling gemaakt kan
worden met de dienstverlening van MEE. De overheid heeft een belangrijke stimulerende rol als het
gaat om de inzet van ervaringsdeskundigheid. Door zelf mensen met een beperking in dienst te
nemen en te stimuleren dat het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven hen ook inzetten
vergroot dit de zichtbaarheid van deze groep enorm. . Hierbij denk ik ook aan het realiseren van
passend vrijwilligerswerk voor mensen voor wie een betaalde functie niet haalbaar is. Wellicht dat
hierbij een verbinding gelegd kan worden met de participatiewet en de in dat verband gemaakte
afspraken en aangegane verplichtingen
Vraag 2

12

Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
Een eerste vereiste lijkt mij het bieden van meer mogelijkheden tot het verdienen van je eigen
boterham (conform de doelstellingen van de participatiewet). Het hebben van werk geeft inkomen
(waardoor je meer dingen kunt ondernemen), sociale contacten, ontplooiingsmogelijkheden, het
vergroot je zelfvertrouwen en biedt een zinvolle daginvulling. Door het hebben van een baan krijg
je het gevoel volwaardig mee te draaien. Natuurlijk is een betaalde baan lang niet voor iedereen
weggelegd. Daarom kan hiervoor ook gezocht worden naar zinvol, bij de kandidaat passend,
vrijwilligerswerk. Als dat niet mogelijk is kan dan teruggevallen worden op dagbesteding. Hierbij is
het wel van belang dat de kandidaat leidend is. Er moet werk bij de kandidaat gezocht worden dat
insteekt op zijn of haar interesses (fysieke of mentale) mogelijkheden en vaardigheden. Om werk
(in welke vorm dan ook) te kunnen aanvaarden zijn wel een aantal randvoorwaarden nodig. Zo
worden er dan bijvoorbeeld meer eisen gesteld aan de toegankelijkheid van de (openbare) ruimte.
Als meer werkgevers hun werkplekken fysiek toegankelijk maken en vacatures openstellen voor
mensen met beperkingen komt de inclusieve samenleving een stap dichterbij.
Daarnaast is het van belang dat nieuwe wetgeving, vooruitlopend op ratificatie, nu al wordt
getoetst aan het VN verdrag. Dit geldt met nadruk voor de veranderingen in de WMO en de nieuwe
participatiewet. Tussen de hervormingen op het gebied van deze wetten en het VN verdrag ligt ook
een heel nadrukkelijke link. Ratificatie kan veel invloed hebben op het hierover te vormen beleid.
Daarom acht ik het wenselijk dat de wetgever vanaf dag één nadrukkelijk sturing geeft aan de
hierbij betrokken ministeries om te komen tot een eenduidig en overkoepelend plan. Samenhang
tussen beleid op verschillende beleidsterreinen is hierbij cruciaal. In dat licht is het een goede
ontwikkeling dat de drie decentralisaties (AWBZ-Jeugdzorg-Participatiewet) nu al in samenhang
opgepakt worden. Dit kan dan voortgezet worden om de ratificatie vorm te geven. Hierbij vind ik
het wenselijk ook cliënten te raadplegen voor men beleid gaat invoeren.
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
Naam
gemeente utrecht
Emailadres
Plaats
Datum
12 augustus 2013 (12:56)
Status
Goedgekeurd
Openbaar
Ja
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Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
De gemeente Utrecht heeft in 2007 besloten om te werken met de werkmethodiek van de VN,
Agenda 22.
Utrecht heeft een constructieve en initiatiefrijke belangenorganisatie (Solgu).
Verder werken alle gremia in Utrecht samen aan Agenda 22: het hele college van B&W, raad,
ambtenaren uit alle organisatieonderdelen én de verschillende belangenorganisaties.
Op www.utrecht.nl/agenda22 staat het plan tot 2018, met daarin een terugblik op 2007-2011. Ook
staat er een kort verslag van 2012.
Wij verheugen ons op een geratificeerd verdrag.
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
Bij ons blijkt dat het besef dat er veel verschillende inwoners in de stad wonen, van wie sommige
een beperking hebben, al veel op kan leveren. Zeker als men in een vroeg stadium en van het
begin af aan die diversiteit meeneemt kost het niets. Zoals bijvoorbeeld bij de evaluatie van het
Klant Kontactcentrum, waarbij ook vragen over mensen met een beperking zijn opgenomen.
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
Naam
Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR Rotterdam)
Emailadres
Plaats
Datum
12 augustus 2013 (12:06)
Status
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Goedgekeurd
Openbaar
Ja
Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
Bewustwording kan bevorderd worden doordat mensen met een beperking zichtbaar in de
samenleving deelnemen. Niet alleen in de vorm van rolmodellen, maar binnen de “gewone”
maatschappij. Inclusief beleid is hiervoor het uitgangspunt en een voorwaarde hiervoor is een
toegankelijke maatschappij.
VGR heeft ervoor gekozen om op verschillende manieren te laten zien waar mensen met een
beperking behoefte aan hebben. Door middel van het boekje “Buiten(gewoon)” laten we zien hoe
belangrijk de toegankelijkheid van de buitenruimte is voor mensen met een beperking. En op de
DVD “Zó gewoon” laten we per focusgebied; wonen, werken, vervoer, buitenruimte, zorg en
welzijn, sport en vrije tijd en veiligheid, zien wat toegankelijkheid voor mensen met een beperking
betekent en waartoe deze hen in staat stelt.
Wij hebben de ervaring dat deze twee middelen in Rotterdam bijdragen aan de bewustwording.

Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
Wij zien twee prioriteiten één voor de korte termijn en één voor de langere termijn.
Voor de korte termijn zou er prioriteit moeten liggen bij het bewerkstelligen van het wegnemen
van obstakels, waardoor mensen met een beperking instaat worden gesteld om zoveel als mogelijk
hetzelfde te kunnen doen als anderen en zij in staat worden gesteld zich te profileren. Er zal direct
uitvoering moeten worden gegeven aan flankerende maatregelen, “het laag hangend fruit”/ de
toegankelijkheid van OV, horeca, werk, openbare gebouwen, websites enz, waardoor,
vooruitlopend op de grote investeringen, ‘kleine’ oneffenheden worden geslecht. Wat dit betreft zal
er gekeken moeten worden naar hoe het komt dat mensen met een beperking op dit moment niet
dezelfde mogelijkheden hebben als mensen zonder een beperking.
Prioriteit voor de langere termijn zou moeten liggen bij de bejegening/beeldvorming van/over
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mensen met een beperking. Wat dit betreft zou er meer gekeken moeten worden naar wat mensen
wel kunnen en niet naar waar hun beperkingen liggen. Als er een duidelijker beeld is van mensen
met een beperking en hun mogelijkheden wordt inclusief beleid het uitgangspunt, binnen
bijvoorbeeld opleidingen, politiek en beleid zullen de kansen van mensen met een beperking op de
langere termijn verbeteren.
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
Naam
Emailadres
Plaats
Datum
12 augustus 2013 (10:11)
Status
Goedgekeurd
Openbaar
Ja
Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
Bij elke opdracht die ik mag uitvoeren onderzoek ik ook de mogelijkheden om mensen met een
beperking een plaats te geven bij de opdrachtgever (mits de opdrachtgever daar ruimte voor laat).
Een goed voorbeeld doet goed volgen.
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
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We moeten oppassen dat we niet blijven steken in goede intenties. Participeren op de arbeidsmarkt
zou moeten worden geprioriteerd. Er is sprake van goede intenties die te vaak tot weinig of niets
leiden. Het is redelijk om op basis van de collectieve verantwoordelijkheden, taakstellende
afspraken te maken.
Door mensen met een beperking te laten participeren op de arbeidsmarkt is er sprake van een
terugverdien effect; er zal een salaris worden betaald (minder uitkering) en/of er zal sprake zijn
van minder gebruik van voorzieningen (gelukkige mensen zijn minder afhankelijk).

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
Naam
Emailadres
Plaats
Datum
09 augustus 2013 (16:12)
Status
Goedgekeurd
Openbaar
Ja
Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
Prestatiedwang door middel van financiële prikkels belemmert de ontwikkeling van de capaciteiten
van personen met een handicap.
Waar intellectuele, kunstzinnige of humane bijdrage weer openlijk gewaardeerd wordt naast
"productie" of "winstmaximalisatie" kan "anders zijn" ook weer een plek in de samenleving krijgen.
Het zou van goed beleid getuigen als de natie zich weer laat voorstaan op ontwikkeling en
creativiteit en dat ook feitelijk uitdraagt.
Dat kan door bij *elke* financiële verhandeling (bezuiniging, begroting, reductie, stimulering) nietmateriële *groei* ook feitelijk te benoemen. En door de onderwerpkeuze van beleid(svoornemens)
(en daarmee de aandacht) een sterk verminderd materialistisch zwaartepunt te geven.
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Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
Zie 1: prioriteit in niet materiële onderwerpen, door daar feitelijk aandacht aan te besteden,en
deze te benoemen naar het publiek, sociale partners, journaille, in de media.
Ook de financiële paragraaf niet het zwaartepunt van besluit te laten zijn, maar de (integrale)
ontwikkeling van de natie te benoemen,
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
Naam
Lid gehandicaptenraadraad Duiven, Groessen en Loo en van de WMO-raad in Duiven
Emailadres
Plaats
Datum
07 augustus 2013 (12:20)
Status
Goedgekeurd
Openbaar
Ja
Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
Reeds op jonge leeftijd worden kinderen met een handicap, stoornis of ander probleem gescheiden
van kinderen die deze problemen niet hebben (deze kinderen gaan naar het speciaal onderwijs).
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Dit heeft tot gevolg dat kinderen die deze problemen niet hebben, vreemd aan kijken tegen
mensen met een handicap. Ze groeien er niet mee op, vinden het vreemd en kunnen er niet mee
omgaan. Als deze kinderen volwassen zijn, zullen ze vreemd aan blijven kijken tegen mensen met
een handicap en zullen ze er vaak geen rekening mee houden, of ze staan er niet bij stil.
Inclusief betekend dus rekening houden met eventuele problemen en zoveel als mogelijk normaal
mee doen aan de maatschappij.
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
Nu al rekening houden met de impact van dit verdag op bestaand en nieuw te ontwikkelen beleid.
Daarnaast bewustwording van de maatschappij, te beginnen op scholen. Voorbeeld: de
gehandicaptenraad in Duiven bezoekt jaarlijks de hoogste klassen van het basisonderwijs en laat
kinderen ervaren wat het betekend om een hancipap te hebben. Zet bijvoorbeeld de
maatscahppelijke stages hiervoor in. Een inclusieve maatschappij begint bij begrip.
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
Naam
Emailadres
Plaats
Datum
06 augustus 2013 (15:01)
Status
Goedgekeurd
Openbaar
Ja
Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
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Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
Met een lichamelijke beperking kun je in een rolstoel veelal nie deelnemen aan sociale
aktiviteiten,vv het bezoeken van musea,restaurants en nog erger het ontbreken van een
invalidentoilet in. Veel gebouwen of alleen een toilet te bereiken met een trap maakt, dat je bv in
Gouda alleen in de bios of met de goederenlift in de Hema naar het toilet kan. Ik heb zelf
oprijlanen in de auto, waardoor het soms toch mogelijk is een gebouw te betreden.
Er is maar 1 manier om hier verder mee te komen het strafbaarstelling vann het ontbreken van
voorzieningen bv een jaar na aankondiging met forse boetes en via de media de goede restaurants
ook duidelijk in het zonnetje te zetten
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
Zie vorige vraag toiletbezoek en toegankelijkheid en mobiliteit, hoe ernstig is de discriminatie, dat
een gehandicapte maar 450 km per jaar mag reizen met vals, voorheen onbeperkt , hierna 750 km
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
Naam
St. Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten
Emailadres
Plaats
Datum
06 augustus 2013 (11:22)
Status
Goedgekeurd
Openbaar
Ja
Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
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bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
Veel ontmoetingen tussen mensen met en zonder beperking bevorderen de bewustwording.
Kinderen zonder beperking weten vaak niet eens, dat hun leuke speelplek niet toegankelijk is voor
kinderen met een beperking. Volwassenen staan er vaak niet bij stil, dat een gebouw te
onoverzichtelijk kan zijn voor mensen met verstandelijke beperking en dat een hol klinkend
gebouw onbruikbaar is voor iemand met een blindenstok.
Zelf ben ik voorzitter van een gehandicaptenorganisatie, die o.a. voorlichting op scholen verzorgt.
Kinderen kunnen dan spelenderwijs geconfronteerd worden met beperkingen als zij een opdracht
proberen uit te voeren.
Zulke lessen zijn vrijblijvend, maar eigenlijk zou iedere basisschool en elke vorm van voortgezet
onderwijs zulke bewustwordingslessen moeten hebben.
Voorbeeld: mijn oude middelbare school is voor mij niet toegankelijk, zodat ik nooit naar reünies
toe kan. Voel mij flink buitengesloten, letterlijk en figuurlijk. Waarom bestaan er nog
ontoegankelijke scholen?
Omdat mensen niet snappen, dat ook gehandicapten kunnen en willen leren?
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
Er wordt veel geld geïnvesteerd in toegankelijk openbaar vervoer. Toch kan ik met mijn
scootmobiel nog steeds niet zelfstandig een trein in en uit. Ook niet op nieuwe stations met nieuwe
treinen. Bussen zijn verboden terrein voor scootmobiel. Investeer dus óf in ECHT aangepast
vervoer óf investeer in het speciaal vervoer, zodat we weer meer dan 450 kilometer per jaar
kunnen reizen zonder failliet te gaan.

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
Naam
Inclusie.nu / adviseur Vilans inclusie
Emailadres
Plaats
Dordrecht
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Datum
05 augustus 2013 (20:13)
Status
Goedgekeurd
Openbaar
Ja
Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
Bewustwording is een zaak van lange adem. Zelf uitdragen van het belang en voorleven staat op
nummer 1. Samen met Martin Schuurman heb ik een plan gemaakt in opdracht van de Coalitie
voor Inclusie. Lijkt me zaal dat dit plan ook uitgevoerd gaat worden op het terrein van inclusie. Het
zou mooi zijn als organisaties ( ook de poverheid) bijvoorbeeld in hun aanbestedingsregels
meenemen dat een organisatie beleid heeft ten aanzien van inclusie. Dat levert extra punten ( en
bewustwording ) op. En verder voorbeeldgedrag ..inclusie doe je.doen..doen..doen
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
Ij zijn algemeenheid gaat het er natuurlijk om als je ' het speciale afbouwt' (en dat lijkt me een
goede zaak) er voor zorgt dat de randvoorwaarden gerealiseerd worden waardoor kwetsbare
mensen ook daadwerkelijk mee kunnen doen.
Op één
Onlangs hebben we onderzoek gedaan naar armoede en inclusie. Om mee te kunnen doen heb je
geld nodig en met stip op één zou ik zeggen zorg ervoor dat kwetsbare mensen niet in armoede
vervallen en maak daar beleid op en monitor dat. Vaak zie je nu een dubbele kwetsbaarheid
ontstaan.
Op twee
Mobiliteit lijkt me een zeer belangrijk punt. Dus eindelijk eens werk maken van toegankelijk
openbaar vervoer. Daar wordt al vanaf 1981 het internationaal Jaar van Gehandicapten over
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gepraat.
Op drie
Werk geeft zin en leidt tot inclusie. Dus zorg voor banen en regelingen waardoor kwetsbare
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen.
Op vier
Stoppen met mensen 'wegstoppen'. De romp AWBZ aan een kritische beschouwing onderwerpen
daar waar het inclusie / exclusie betreft.
Op vijf
Zorg dat er betaalbare woningen komen voor kwetsbare mensen die weinig te besteden hebben.
Met name het scheiden van wonen en zorg is goed, maar heeft als gevaar in zich dat mensen nog
verder naar de randen van de samenleving verdwijnen. Daty op zijn effecten monitoren en
bijsturen als dat nodig is.
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
Naam
Inclusie.nu / adviseur inclusie Vilans
Emailadres
Plaats
Datum
05 augustus 2013 (20:19)
Status
Goedgekeurd
Openbaar
Ja
Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
Zie mijn eerdere reactie en rapportage die dr.M.Schuurman en ondergetekende hebben gemaakt
m.b.t. plan van aanpak Coalitie voor Inclusie. Was bijgevoegd
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Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
Hier wil ik weinig bestedingsruimte en toenemende armoede onder mensen met een handicap
extra onder de aandacht brengen.
Dr.M.Schuurman, drs.M.Verdonschot en ondergetekende hebben daar onderzoek naar gedaan.
Rapportage stuur ik mee met deze reactie.
Met name het scheiden van wonen en zorg plaatst mensen straks voor een lastige opgave en van
ambulant wonenden weten we inmiddels dat deze mensen relatief vaak geldproblemen hebben.
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
Naam
Kantel Konsult
Emailadres
Plaats
Datum
05 augustus 2013 (10:37)
Status
Goedgekeurd
Openbaar
Ja
Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?

24

begin bij de kids en zorg dat alle kids samen naar school gaan. meedoen leer je nl door mee te
doen. en dat geldt voor zowel kids met als zonder beperking en ook voor alle ouders. daarvoor is
het wel nodig dat onderwijskundig personeel goed is geschoold, dat de klassen klein genoeg zijn,
dat er voldoende personeel is en dat de scholen natuurlijk optimaal toegankelijk zijn.
door om de hoek naar school te gaan blijf je ook spelen met de vriendjes in de buurt en neem je
deel aan het sociale verkeer om de hoek. daarmee verandert ook het straatbeeld en neemt de
vanzelfsprekendheid van mensen (kids) met een beperking toe
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
het is bizar dat mensenrechten onderworpen worden aan korte termijn budgettaire overwegingen.
investeren in mensen en in sociale infrastructuur loont altijd. elke keuze is de verkeerde keuze!
vervang het woord 'handicap' door het woord 'jood' en lees dan de vraag opnieuw. vermoedelijk
zou verontwaardiging uw deel zijn!
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
Naam
Francis Herbers Communicatie
Emailadres
Plaats
Datum
04 augustus 2013 (11:56)
Status
Goedgekeurd
Openbaar
Ja
Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
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samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
Mijn eerste reactie is deze tekst te hertalen in een tekst die begrijpelijk is voor iedereen. Op deze
manier komen er misschien nuttige reacties. Nu zal de tekst alleen te lezen zijn voor mensen die
minstens een HBO opleiding genoten hebben. Dat sluit al veel mensen uit, die bijv. door hun
beperking weinig opleiding konden genieten. Als moeder van een zeer moeilijk lerende zoon met
spina bifida pleit ik hier voor het gebruik van taalniveau B1 ipv C1 zoals de overheid in NL gewend
is. Ik maak met hier grote zorgen over. Ik ken veel mensen met een beperking die door deze
keuze van de overheid uitgesloten worden en ik vind dat zeer kwalijk.
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
Prioriteit lijkt me ten eerste om een brug te slaan naar de gewone mens in plaats van alleen hen te
bereiken met minimaal een HBO opleiding. Als het gaat om inclusie lijkt mij een belangrijke
voorwaarde dat ook mensen zonder HBO opleiding betrokken worden bij de prioritering van
investeringen. Bij bruggen slaan is het van groot belang zoveel mogelijk mensen van de doelgroep
te bereiken. Door middel van deze te ingewikkelde taal wordt bij voorbaat al een barrière opgericht
die door slechts een enkeling te slechten is. Dit staat haaks op het doel van inclusie en ik vind dat
zeer kwalijk.
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
Naam
Emailadres
Plaats
Datum
03 augustus 2013 (13:56)
Status
Goedgekeurd
Openbaar
Ja
Vraag 1
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Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
Als mantelzorger van een familielid met psychiatrische handicaps probeer ik in navolging van wijlen
Prins Claus zo open mogelijk te communiceren met de persoon en met de maatschappij om bij te
dragen aan de emancipatie van mensen met een handicap en aan de inclusiviteit ervan in onze
samenleving. En ik probeermee te zoeken naar eenvoudige maar niet gebruikelijke oplossingen in
het dagelijks leven.
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
Financiering in PGB vorm vind ik een prioriteit, maar ook onderzoek naar waar mensen tussen wal
en schip vallen en wat daar op constructieve wijze aan te doen is. Dus onder ogen zien dat in onze
maatschappelijke context de politieke insteek 'meer mantelzorg' een 'kreet' is en geen realiteit.
Juist de mensen die dat zouden moeten gaan doen hebben dikwijls al een waaier aan taken op hun
bord liggen.

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
Naam
Emailadres
Plaats
Datum
02 augustus 2013 (15:15)
Status
Goedgekeurd
Openbaar
Ja
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Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
Er is heel veel informatie over bijv. autisme; veel van die informatie is verouderd; in 2011 zijn er
bijv. heel belangrijke onderzoeken geweest die autisme heel anders naar voren brengen dan tot nu
toe. Nl. dat autisme geen beperking is of dat er geen ontwikkeling mogelijk is; nee, het is een
vertraging in de uitrijping van de hersenen. Weliswaar een heel heftige vertraging en ook op
diverse gebieden zichtbaar en beperkend, maar toch... Nu is dat helemaal niet alom bekend.
Sterker nog, scholen en begeleiders hanteren nog steeds de oude situatie; nl. dat autisme altijd
hetzelfde blijft en dat je op dezelfde manieren verschillende problemen op moet lossen. Het zou
voor de bewustwording in de maatschappij écht belangrijk zijn dat er een deskundige, algemeen
bekende en te raadplegen locatie komt waar alle nieuwe dingen en onderzoeken bekend worden
gemaakt. Voor iedereen toegankelijk en ook de plek waar nieuwe deskundigheid voor in de praktijk
te halen is. Die ook zelf bekendheid geven aan nieuwe zaken; iedereen zou bijv. moeten weten dat
je deskundigheid op het gebied van autisme kunt halen bij...
Wat ik zelf hieraan doe is wél alle nieuws over bijv. autisme bijhouden, maar over andere
handicaps weet ik niets, ook niet waar de ware deskundigheid zit. Zou dat geen overheidstaak
kunnen zijn. Een onafhankelijk, deskundig en wetenschappelijk bewezen organisatie waar je via de
overheidssite naar toe verwezen wordt en die gecontroleerd en gesubsidieerd wordt door de
overheid?
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
Er worden indicatiesvoor zorgbehoefte afgegeven door zowel het CIZ als BJZ!!!! Dat laatste is voor
heel veel instanties helemaal niet bekend omdat het alleen geldt voor minderjarigen met een
psychiatrische stoornis. Er is ooit een reden geweest waarom juist BJZ tot het stellen van indicaties
voor zoiets ingewikkelds als een minderjarige met een psychische stoornis, indiceren. Niet dat BJZ
het zo ontzettend goed doet, maar zij hebben toch wel iets meer deskundigheid in huis dan de
gemiddelde CIZ medewerker. Het gaat tenslotte niet om zorg aan een verstandelijk gehandicapte
die zich niet zelfstandig aan kan kleden....of iemand die alleen maar gehandicapt is aan een been
en moeilijk loopt... Als nu dat indiceren overgaat naar de gemeentes, dan lopen psychiatrisch
patienten die ook nog minderjarig zijn opnieuw het risico dat er een niet-deskundige medewerker
(foutief) indiceert met alle gevolgen van dien. Alstublieft, alstublieft, laat toch iemand denken aan
de kwaliteit van de indicaties en dat niet gemakkelijk aan de kant schuift, vanwege bezuinigingen.
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Juist deze kwetsbare kinderen, die nog aan de maatschappij moeten gaan deelnemen, lopen zoveel
risico! En zij moeten nog zo lang; van hen wordt zoveel verwacht. Zij kunnen geen gebruik meer
maken van alle zorg die er ooit was en waarvoor hun ouders en grootouders betaald hebben.
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
Naam
Emailadres
Plaats
Datum
02 augustus 2013 (14:59)
Status
Goedgekeurd
Openbaar
Ja
Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
dat nederlandsemensen met een handicap zich overal ter wereld mogen vestigen met behoud van
uitkering.dan kunnen ze kiezen uit welk land het beste bij hun past qua handicap.nu word hun
uitkering stopgezet.ik vind dat deze mensen zich overal moeten kunnen vestigen.
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
Naam
Emailadres
Plaats
Datum
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02 augustus 2013 (11:24)
Status
Goedgekeurd
Openbaar
Ja
Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
Het verdrag richt zich op het wegnemen van belemmeringen die het MEE DOEN in de samenleving
van mensen met een beperking verhinderen. Dat is een prachtig doel. Maar mijn zoon heeft daar
niet zoveel aan, want zijn verstandelijke beperking en zijn zware autisme plus nog wat bijkomende
problemen maken het bij voorbaat onmogelijk om mee te DOEN. Hij kan zeker niet zelfstandig mee
DOEN, alhoewel hij zich goed kan bewegen. Ondanks de zwaarte van zijn beperkingen waarvoor hij
een indicatie op een niveau boven zzp 4 zou kunnen krijgen, woont hij bij ons thuis. Bij alles wat
hij doet, heeft hij begeleiding en ondersteuning nodig. Wat mijn zoon nodig heeft is een verdrag en
wetgeving die zorgt dat hij MEE TELT. Hij heeft behoefte aan goede beschermzorg, maar die wordt
nu juist afgebouwd door allerlei bezuinigingen. Het zou mijn zoon en de vele andere vergelijkbare
burgers veel helpen als om te beginnen het bewustzijn bij ambtenaren en politici die wetgeving om
de verstandelijk gehandicapten zorg te hervormen, zich van het bestaan van deze groep bewust
zou worden.
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
De nu aankomende wetgeving richt zich op het MEEDOEN van mensen met een beperking.
Enerzijds om ideële overwegingen, maar gezien de noodzaak om de kosten voor de zorg in de hand
te houden, vooral om budgettaire redenen. De zorg moet goedkoper. Het verdrag wordt daar
gezien de toelichting, nu ook voor gebruikt: hoe meer mensen MEEDOEN hoe minder ze voor de
staat en belasting betaler kosten. MEETELLEN als volwaardig burger, door er voor te zorgen dat
sprake is van goede bescherm zorg, die beschikbaar is in natura of op basis van een PGB, krijgt
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onvoldoende of geen aandacht. De brug naar MEETELLEN wordt niet geslagen, integendeel die
wordt afgebouwd.
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
Naam
Emailadres
Plaats
Datum
31 juli 2013 (15:55)
Status
Goedgekeurd
Openbaar
Ja
Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
Ik ben van mening dat een grootschalig onderzoek moet plaatsvinden onder een representatieve
groep burgers naar de omvang van de belemmeringen en beleving van (mensen met) een
handicap (niet onder de aanhang van patiëntenorganisaties, omdat dit geen objectieve uitslag zal
opleveren.)
Na ratificatie kan met artikel 31 zo'n onderzoek wellicht worden afgedwongen. En dmv de
uitkomsten kan worden geïnventariseerd welke belemmeringen er met gebruikmaking van wet
moeten worden aangepakt.)
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
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aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
Ach, met het aannemen van mensen met een handicap zou de overheid eens het voertouw kunnen
nemen. Als ver voor de WAGWE veegt ook de overheid als werkgever de boel aan hun laars!
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
Naam
Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid
Emailadres
Plaats
Datum
31 juli 2013 (10:53)
Status
Goedgekeurd
Openbaar
Ja
Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
Wij, als Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid (BCG), zijn ervan overtuigd dat mensen met
beperkingen zelf een sleutelrol kunnen vervullen als het gaat om het bevorderen van de
bewustwording. Juist door mee te draaien in het dagelijks leven en daarover te vertellen kunnen zij
laten zien dat ze in veel opzichten niet anders zijn dan anderen. Er zijn enkel andere voorzieningen
nodig om mee te kunnen doen. Het BCG bevordert de bewustwording op lokaal niveau door middel
van diverse programma:
• Er is een lesopzet ontwikkeld om kinderen op basisscholen kennis te laten maken met het hebben
van een beperking. In Breda gebruiken we hiervoor ervaringsdeskundigen oftewel mensen die zelf
uiteenlopende beperkingen hebben. Door te vertellen over hun dagelijks leven laten ze zien dat ze
gewoon meedraaien in een betaalde baan, vrijwilligerswerk of dagbesteding. Daarentegen laten ze
ook zien welke voorzieningen zij nodig hebben om mee te kunnen doen.Voor studenten die
studeren voor architect, planoloog, stedenbouwkundige of aanverwante opleidingen heeft het BCG
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een cursus ontwikkeld die ingaat op de speciale eisen die mindervaliden stellen aan de openbare
ruimte. Hier wordt met name gefocust op het onderwerp toegankelijkheid.
• Er is een cursus die specifiek is toegesneden op zorg- of hulpverlenende beroepen. Net zoals bij
de lesopzet voor kinderen op basisscholen staan ervaringsdeskundigen hierin centraal.
• Voor ambtenaren Buitenruimte, de Ontwerpafdeling en de gebiedsmanagers bieden wij ‘leren
door ervaren sessies’ waarin ambtenaren kunnen ervaren hoe het is om bijvoorbeeld zonder
gezichtsvermogen door de binnenstad van Breda te wandelen.
Bovenstaande programma’s kunnen wellicht in meer regio’s en gemeenten uitgerold worden. Het
spreekt voor zich dat er bij voorkeur lokale mensen ingezet worden aangezien zij de specifieke
situatie goed kennen. Naast deze programma’s zijn wij ervan overtuigd dat het inzetten van
ervaringsdeskundigen in het algemeen van belang is om de bewustwording te bevorderen. Zij
kunnen inspringen op lokale thema’s die op dat moment een rol spelen. Zo kan er gedacht worden
aan werkgevers die vragen hebben over de inzet van mensen met beperkingen in hun bedrijf of het
adviseren van mensen over het leven met een beperking en de daaraan gekoppelde vragen die
leven bij burgers. Wellicht dat er hier een koppeling gemaakt kan worden met de dienstverlening
van MEE.
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
Het Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid (BCG) ziet het bieden van meer mogelijkheden tot het
verdienen van de eigen boterham (conform de doelstellingen van de participatiewet) als prioriteit.
Het hebben van werk geeft inkomen (waardoor mensen met een beperking meer dingen kunnen
ondernemen), sociale contacten, ontplooiingsmogelijkheden, meer zelfvertrouwen en het biedt een
zinvolle daginvulling. Door het hebben van een baan krijg je het gevoel volwaardig mee te draaien.
Natuurlijk is een betaalde baan lang niet voor iedereen weggelegd. Daarom kan hiervoor ook
gezocht worden naar zinvol, bij de kandidaat passend, vrijwilligerswerk. Pas als dat niet mogelijk
is, zou dagbesteding volgens ons een uitkomst kunnen bieden. Ook hierbij is het van belang dat de
mogelijkheden (fysiek of mentaal) en de interesses van de kandidaat leidend zijn.
Naast het kunnen werken (in welke vorm dan ook) zijn er ook enkele randvoorwaarden waaraan
voldaan moet worden. Zo zouden meer werkgevers hun werkplekken fysiek toegankelijk moeten
maken voor mensen met een beperking en zouden zij specifieke vacatures open moeten stellen
voor mensen met een beperking. Pas als er meer mogelijkheden komen om deel te nemen aan de
arbeidsmarkt, komt de inclusieve samenleving een stap dichterbij.
Ten slotte is het van belang dat nieuwe wetgeving, vooruitlopend op de ratificatie, nu al wordt
getoetst aan de hand van het VN verdrag. Dit geldt met nadruk voor de veranderingen in de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning en de nieuwe Participatiewet. Tussen de hervormingen op het
gebied van deze wetten en het VN verdrag ligt volgens ons een hele nadrukkelijke link en de
ratificatie kan veel invloed hebben op het hierover te vormen beleid. Daarom acht het BCG het
wenselijk dat de wetgever vanaf dag één nadrukkelijk sturing geeft aan de hierbij betrokken
ministeries om te komen tot een eenduidig en overkoepelend plan. Samenhang tussen beleid op
verschillende beleidsterreinen is hierbij cruciaal. In dat licht is het een goede ontwikkeling dat de
drie decentralisaties (AWBZ-Jeugdzorg-Participatiewet) nu al in samenhang opgepakt worden. Dit
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kan dan voortgezet worden om de ratificatie vorm te geven. Hierbij vinden wij het wenselijk dat
ook cliënten geraadpleegd worden voordat beleid wordt ingevoerd.
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
Naam
Emailadres
Plaats
Datum
31 juli 2013 (10:08)
Status
Goedgekeurd
Openbaar
Ja
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
Mocht een keer tijd worden.
Heb het op onze hyve gezet.
http://terugnaardebossen.hyves.nl/forum/5566118/1SU5/Ratificatie_VN_Verdrag_hoe_staat_het_e
rmee
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
Naam
Emailadres
Plaats
Datum
22 juli 2013 (14:36)
Status
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Goedgekeurd
Openbaar
Ja
Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
Bewustwording zal moeilijk blijven ondanks dat gehandicapten minder bezienswaardig zijn
geworden. (Ik heb in 1949 polio gehad en sinsdien rolstoelgebruiker) Ik vind dat de handicap van
actieve personen (b.v. in de politiek) meer belicht moet worden. Denk aan pres. Roosevelt waarvan
de wereld niet mocht weten dat hij polio had gehad!
Voor de persoon zeker niet altijd prettig maar toch nodig voor het "publiek" om te wennen dat ook
lichamelijk gehandicapten "normale" mensen zijn en kunnen besturen enz. en dat ze het ver
kunnen schoppen!
Zelf ben ik actief sinds 1993 (Wvg) in de Adviescommissie Gehandicaptenbeleid Gemeente
Zuidhorn. De Adviesraad WMO staat op zich zelf bij ons en onze commissie waardeert het zeer dat
we nog steeds bestaan en dat er naar ons geluisterd wordt! Wij houden ons bezig met
toegankelijkheid van publieks/openbare ruimtes. Zodra er gebouwd gaat worden gaan we de
tekeningen bekijken. (b.v. Tekeningen van het nieuwe zwembad, van de te bouwen Bredeschool,
de hoge nood fiets/voetgangersbrug over het van Starkenborghkanaal. Over dit laatste moet de
provincie nog een oplossing vinden want voor rolstoelers wordt de brug veel te steil!
Parkeerplaatsen en ga maar door. We zijn gelukkig nog allemaal erg enthousiast en sommigen
hebben ook de cursus bouwtekeningen lezen gevolgd.
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
Voor mij heeft TOEGANKELIJKHEID en openbaar VERVOER prioriteit. Investering vind ik moeilijk
maar "wij" horen toch ook bij de maatschappij? En hoe doen andere landen het?
Als voorbeeld: zo slecht de toegankelijkheid van de NS is zo fantastisch is de ARRIVA trein!
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
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Reactie
Naam
Emailadres
Plaats
Datum
19 juli 2013 (18:51)
Status
Goedgekeurd
Openbaar
Ja
Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
De bewustwording t.a.v. personen met een handicap kan worden verbeterd door meer voorlichting
hierover te geven, in de media, op scholen enz. Met name ook over die groep, waar de
beperkingen niet direct zichtbaar zijn. Die bijvoorbeeld niet de hele tijd in een rolstoel hoeven te
zitten maar wel een "mobiliteitsproblematiek" hebben. Niet ver kunnen lopen, staan enz. Het heeft
allemaal te maken met hoe schat ik een ander in? Er wordt te vlug geoordeeld, er wordt niet eerst
geinformeerd welke beperkingen of iemand heeft, cq welke hulp iemand nodig heeft. Ik vind het
ook belangrijk dat er meer aandacht komt voor hulphonden, dat ze ook mee mogen overal heen.
Het gebeurt te vaak dat ze niet overal welkom zijn. Ik hou me altijd bezig met mensen bewust te
maken wat beperkingen voor iemand betekent, nee ze willen niet zielig zijn, maar wel die hulp
krijgen die ze nodig hebben. Dat is vaak een hele strijd tegenwoordig dus ook hier zal iets moeten
verbeteren. Blijf van die gezondheidszorg af en maak het mogelijk dat we weer gewoon bij het
ziekenfonds kunnen zijn zonder bijbetalingen. Als je 900 euro hebt en je moet 350 eigen risico
betalen en iedere keer bijbetalingen op medicatie dan kan niemand zijn hoofd boven water houden!
Dus maak de zorg vrij toegankelijk voor diegenen die het echt nodig hebben zonder bijbetaling.
Breed toepassen??
Het is eigenlijk heel simpel: start een campagne waarbij iedereen bewust wordt gemaakt dat er
zowel zichtbare als niet zichtbare beperkingen zijn.
Zorg voor een "help een ander "mentaliteit", vraag of iemand hulp nodig heeft.
Biedt een helpende hand waar nodig!
Dat zou mijn campagne zijn en voor de overheid de volgende tip:
Zien jullie nou werkelijk niet hoeveel ellende en armoede er in ons land is?? moet het nog erger?
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Het is toch zo simpel, zorg dat de mensen meer geld in handen krijgen, die kunnen dan het geld
uitgeven, de producenten kunnen weer meer produceren, minder werkloosheid, minder uitkeringen
toename economie.
Laat iedereen van de regering maar eens een maandje of 3 rondkomen van een minimumuitkering,
dan zouden ze voelen hoe ons land ervoor staat met al die bezuinigingen en gezinnen die in de
armoede zitten.
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
ik zou de sociale rechten laten prevaleren. Eigenlijk heb ik bij de vorige vraag al ingevuld hoe ik er
tegenaan kijk. Zorg dat een gezin in Nederland weer kan rondkomen. Stop met bezuinigen maar
geef minder weg, als er bezuinigd moet worden. Natuurlijk moet je iedereen helpen, maar als het
niet anders kan dan eerst voor jezelf zorgen. Zorg voor een gezonde basis in Nederland, dat zal de
economie ten goede komen! Zorg dat de overheid een reel beeld krijgt van wat er zich bij de
Nederlands huishoudens afspeelt want alleen maar roepen "bezuinigen" dat kan zo echt niet
verder. Er wordt door overheden te veel verspild, aan belachelijke dingen, die zeker niet nodig zijn.
Ik en nog velen denk ik houden hun hart vast voor de toekomst.
Veel euro landen hebben aan de rand van het faillissement gestaan, als wij zo doorgaan komt dat
er hier ook van.....
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
Naam
WMO adviesraad
Emailadres
Plaats
Datum
19 juli 2013 (14:46)
Status
Goedgekeurd
Openbaar
Ja
Vraag 1
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Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
Vertrouw op de mogelijkheden en investeer in kennis om gehandicapte mensen dat te bieden wat
in hen vermogen ligt.
ik ben een vrouw van 62 die al 24 jaar lang afgekeurd is. Was werkzaam bij de K. Luchtmacht
heb nooit een mogelijkheid gehad, om te herintregeren. Heb mijn leven op de rit gehouden door
wilskracht doorzettingsvermogen, en kennisverrijking.
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
OOK MET EEN KLEIN BUDGET KUN JE VEEL, BELANGRIJK IS DAT ER AANDACHT IS VOOR DE
MOGELIJKHEDEN.ZORG DAT HETGEEN WAT MOGELIJK IS NIET BLIJFT LIGGEN.
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
Naam
Federatie Gehandicaptenorganisaties in Limburg
Emailadres
Plaats
Datum
18 juli 2013 (14:49)
Status
Goedgekeurd
Openbaar
Ja
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Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
Ten eerste zou het fijn zijn als men niet spreekt van een handicap maar beperking. Mijn zou
eigenlijk de beperking niet moeten nemen als uitgangspunt maar de mens zelf. Gelukkig zijn wij
als Nederland al redelijk op weg hiermee. Kijk maar naar het plan van Mevr. Klijnsma. (goed niet
iedereen zal het even fijn vinden maar het is wel een teken dat men wil dat je met je beperking
toch zo volwaardig mogelijk in de maatschappij staat of gaat staan. Zelf doe ik vrijwilligerswerk
voor een koepel binnen het Huis van de Zorg in Limburg en wij hebben als eerste straks in ons
werkplan staan dat we gaan proberen binnen Limburg te zorgen dat mensen met een beperking
mee doen in de maatschappij. Men zou eigenlijk moeten leren om ook zelf Verantwoordelijkheid en
Zeggenschap te moeten krijgen.
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
Naam
Emailadres
Plaats
Datum
15 juli 2013 (20:03)
Status
Goedgekeurd
Openbaar
Ja
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
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Gemeentehuizen zijn vaak geschikt voor minder valide. De gemeenteraad kan een externe locatie
aanwijzen als huis der gemeente om er een trouwlocatie van te maken. Voor minder valide is dit
vaak een achteruitgang omdat zo'n trouwlocatie niet voor hen bruikbaar is. Regel dat externe
trouwlocaties aan alle voorwaarde voor minder valide moeten voldoen. Voldoet een externe locatie
niet dan mag de gemeenteraad deze niet aanwijzen als huis der gemeente.

VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Reactie
Naam
Lammers Service Super
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Plaats
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Status
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Ja
Vraag 1
Het kabinet is van mening dat de ratificatie van het Verdrag een belangrijke bijdrage zal leveren
aan het realiseren van de inclusieve samenleving. Voor het realiseren van de inclusieve
samenleving is ook van belang om in overeenstemming met artikel 8 van het verdrag de
bewustwording ten aanzien van personen met een handicap te bevorderen. Het gaat hier om het
bevorderen van de bewustwording van de capaciteiten van personen met een handicap en de
bijdragen die zij leveren aan de samenleving. Ook gaat het om het bevorderen van de
bewustwording van de belemmeringen, de drempels die personen met een handicap in de
samenleving tegenkomen en die hen beletten volledig en op voet van gelijkheid met anderen in de
samenleving te participeren.
Kunt u aangeven hoe de bewustwording ten aanzien van personen met een handicap kan worden
bevorderd? Kunt u aangeven welke bijdrage u levert aan het bevorderen van de bewustwording en
of deze bijdrage zich leent om breed toe te passen?
ik vind het een erg gemiste kans, dat men het Openbaar Vervoer niet in zijn geheel gehandicapt
vriendelijk wil gaan inrichten. Op de internationale treinen is er maar eg beperkt plaats voor deze
doelgroep, die met een rolstoel onderweg is.Dit is toch zeer wenselijk met de aankomende
vergrijzing. Voorbeeld rollators kunnen ook erg moeilijk of beperkt mee in de huidige voorzieningen
zoals stad en streekbussen hetzelfde geldt in de treinen.
Ook dat de Gelderse Regiotaxi(s) laat het bij ons in de grensstreek niet erg klantvriendelijk zijn , er
is maar erg beperkt de mogelijkheid om de landsgrens over te kunnen gaan ,dit wordt als een
ernstige beperking gevoeld door de betrokken doelgroep.
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Ook wordt er onvoldoende op dit moment in gehandicapten-toilet-voorzieningen gedaan. Men heeft
gekozen in Gelderland voor een voorzieningen aan Wal in plaats van de trein (dit betekent er komt
een voorziening op elk station aan het regionaal spoor), maar deze zijn niet voor de gehandicapten
optimaal toegankelijk. Ook zijn er hier bij ons geen warme wachtruimtevoorzieningen meer
aanwezig.. Men kan gelukkig in Aalten wel droog wachten op zijn vervoer. In Doetinchem moet
men nu al enige tijd letterlijk in de kou wachten op zijn trein of bus. Dit is gebruikelijk op meerdere
stations aan het regionaal spoor. Ook zijn er te weinig zitplekken aanwezig op meerder stations.
Het lijk wel of men de ouderen of gehandicapten uit het gewone vervoer wil verdrijven.
Of men heeft de geluidsinstallatie in de regionale Arriva treinen veel te hard aanstaan, het
piepgeluid en omroepberichten kunnen veel zachter aanstaan zie de Breng-treinen op hetzelfde
baanvak. Ook kloppen de omroep-bijdragen niet altijd en dat geeft onnodige verwarring...als men
zwakkeren in het gewone treinverkeer wil gaan meenemen.
Vraag 2
Volgens het Verdrag kunnen de Staten geleidelijk aan de verwezenlijking van de economische,
sociale en culturele rechten uit het Verdrag werken. Staten hebben hierbij een grote mate van
beleidsvrijheid. Ook in het Regeerakkoord van 2012 “Bruggen slaan” wordt uitgegaan van een
geleidelijke tenuitvoerbrenging van het Verdrag. Bij de vraag hoe aan die geleidelijke
tenuitvoerbrenging in de loop der tijd vorm zal worden gegeven, spelen het stellen van prioriteiten
en budgettaire overwegingen vanzelfsprekend een belangrijke rol. Uitgaande hiervan, kunt u
aangeven wat voor u een prioriteit is en hoe aan een eventuele investering op dat punt het beste
vormgegeven kan worden?
als men een voorzieningen gaat verbouwen of aanpassen, kijk dan bij alle veranderingen of er
voldoende gekeken is vanuit de burgers met een handicapt. (vb) Apotheek gaat fuseren en
verbouwt een pand. Blijkt daar geen gehandicapten-parkeerplek te zijn gerealiseerd. De Deuropeningen zijn bij deze forse verbouwing ook niet aangepakt. Hetzelfde geldt bij nieuwe woningen
of overheidsgebouwen.., alle verbouwingen...verhoogd toiletten dan gelijktijdig doorvoeren.en
minder of geen drempels in het pand. Alles oude toiletpotten vervangen en en dit dan naar de
ontwikkelingslanden gaan sturen.
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