
In juni vorig jaar overhandigde Nederland het on-

dertekende verdrag aan de secretaris-generaal

van de Verenigde Naties. Daarmee was het einde-

lijk bekrachtigd. Een maand later trad de overeen-

komst in Nederland in werking en sinds 1 januari

2017 is het verplicht om informatie, gebouwen en

bedrijven toegankelijk te maken voor mensen met

een beperking. Nederland

heeft zich dus gebonden aan

de afspraak om de inclusieve

samenleving een stap dich-

terbij te brengen. Bij veel

overheden, die daarvoor

mede moeten zorgen, lijkt de

impact van dit mensenrech-

tenverdrag echter nog niet of onvoldoende te zijn

doorgedrongen.

Verwijzend naar de Universele Verklaring van de

Rechten van de Mens en de internationale men-

senrechtenverdragen beklemtoont de VN dat

‘eenieder aanspraak heeft op alle daarin ge-

noemde rechten en vrijheden, zonder enig onder-

scheid van welke aard ook’. Tevens erkennen de

ratificerende landen ‘dat discriminatie van iedere

persoon op grond van handicap een schending

vormt van de inherente waardigheid en waarde
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Nieuwsbrief 

Samenwerkende ADV’s
B E R I C H T  V O O R  B E L E I D S M A K E R S  E N  G E Ï N T E R E S S E E R D E N

Op 14 juli 2016, tien jaar na de vaststelling door de Verenigde Naties, trad  het Verdrag inzake de rechten van personen
met een beperking ook in Nederland in werking. Het heeft vergaande gevolgen voor onder meer landelijke en lokale
overheden.

Lees verder op de volgende pagina

VN-verdrag inzake de rechten
van mensen met een beperking 

Overheden moeten vergaande maatregelen nemen 

van de mens.’ Het VN-verdrag verplicht Neder-

land (en ruim 150 andere deelnemende landen)

dan ook om passende maatregelen te nemen

en zo te waarborgen dat er verbeteringen

plaatsvinden die ten goede komen aan mensen

met een beperking. Mocht het betreffende land

de verdragsverplichtingen niet nakomen, dan is

er sprake van een mensen-

rechtenschending.

Het VN-verdrag beslaat tal

van deelgebieden, maar is

met name gericht op gelijke

toegang, gelijke behande-

ling, mobiliteit, eigen regie

en participatie en een fat-

soenlijke levensstandaard. In de woorden van de

Verenigde Naties: de participerende landen ‘er-

kennen de noodzaak van een toegankelijke fy-

sieke, sociale, economische en culturele

omgeving, de toegang tot gezondheidszorg,

onderwijs en informatie en communicatie, ten-

einde personen met een handicap in staat te

stellen alle mensenrechten en fundamentele vrij-

heden ten volle te genieten’.

Stoornis reden voor beledigingen
De ADV ontvangt een klacht van een vrouw die een dissociatieve stoornis
heeft. Regelmatig heeft zij dissociatieve momenten en het komt een aantal
keer per jaar voor dat zij op straat in dissociatieve toestand wordt 'opge-
raapt' door de politie. Ze is daar zodoende bekend. De vrouw zegt steeds
vaker geconfronteerd te worden met negatieve en beledigende opmerkingen
van een aantal agenten. Ze krijgt te horen dat ze zich aanstelt, haar wordt
gevraagd of ze wel weet wat dit allemaal kost en haar wordt verweten dat
het haar eigen schuld is. De vrouw vindt dit pijnlijk en kwetsend; de aan-
doening is ernstig en vanzelfsprekend geen keuze. Ze wil dat de politie dit 

erkent en haar fatsoenlijk en met respect behandelt. 
De ADV organiseert een gesprek met de wijkagent en de vrouw. In dit gesprek
legt de klachtbehandelaar uit wat de ziekte van de vrouw behelst en krijgt
die de ruimte om haar pijnpunten toe te lichten. Dit zorgt voor begrip bij de
agent. Hij zal haar situatie onder de aandacht brengen bij de chef en be-
spreken hoe de dienstverlening verbeterd kan worden. De vrouw is tevreden
met het gesprek en is blij dat zij gehoord wordt. 

Depressie leidt tot studiestop
Het lukt een studente aan een hogeschool niet om haar propedeuse binnen
de daarvoor gestelde termijn af te ronden. Als zij na twee jaar studeren
haar eerste studiejaar nog niet met succes heeft weten af te ronden, ont-
vangt ze van de school een negatief studieadvies. Ze tekent hiertegen geen
bezwaar aan. Het studieadvies wordt hierdoor onherroepelijk. 
Niet veel later wordt de vrouw gediagnosticeerd met een ernstige depressie.
Zij wordt enige tijd opgenomen in een ziekenhuis, krijgt een behandeling
en neemt medicijnen. Twee jaar later is zij zodanig hersteld dat ze weer aan
studeren denkt. Terugkijkend weet de vrouw dat haar depressie de belang-
rijkste oorzaak is voor het mislukken van haar studie. Ook is de ziekte van
invloed geweest op het niet indienen van een bezwaarschrift. Dit wordt door 

haar behandelend arts bevestigd. Als zij met deze argumenten bij de hoge-
school probeert het negatief studieadvies alsnog ongedaan te krijgen, ont-
vangt zij nul op het rekest. Ook een poging van de ADV loopt op niets uit. 
De ADV legt de zaak voor aan het College voor de Rechten van de Mens.
Tijdens de zitting wordt met de hogeschool en de vrouw afgesproken dat zij
zich opnieuw voor de studie kan inschrijven. Na haar inschrijving ontvangt
de vrouw tot haar teleurstelling opnieuw een afwijzing op grond van het eer-
dere studieadvies. De ADV stuurt hierop een bezwaar naar de examencom-
missie en dit leidt tot een hoorzitting voor de geschillenadviescommissie.
De ADV begeleidt de studente bij de zitting. Tot grote vreugde van de vrouw
oordeelt de commissie dat zij zich opnieuw mag inschrijven. Inmiddels is
zij met veel plezier weer aan het studeren. 

Burn-out gehad?  Baan kwijt
Een vrouw heeft in het verleden een burn-out gehad. Zij is hiervan hersteld
en start vol enthousiasme aan een nieuwe baan bij een tandartspraktijk.
Haar nieuwe werkgevers zijn positief over haar functioneren. De vrouw heeft
bij haar sollicitatie niet gemeld dat zij een burn-out heeft gehad. Van het
UWV begrijpt ze dat, omdat zij uit de ziektewet komt, haar werkgever recht
heeft op een no-risk claim. Hierop besluit de vrouw alsnog aan haar werk-
gever te melden dat zij in het verleden een burn-out had. 
De werkgever reageert in eerste instantie empathisch. De schok is dan ook
groot als de vrouw een aantal dagen later wordt meegedeeld dat haar ar-
beidsovereenkomst per direct wordt beëindigd. Haar wordt verweten niet al
in het sollicitatiegesprek over haar ziekte te hebben verteld en dit heeft 

volgens de werkgever tot een vertrouwensbreuk geleid. 
De vrouw is emotioneel over het ontslag en vraagt advies aan de ADV. Die
voert eerst een hoor-/wederhoorprocedure, maar die leidt niet tot een be-
vredigende oplossing. De ADV vraagt daarom een oordeel aan het College
voor de Rechten van de Mens.  
Het CRM oordeelt dat de tandartspraktijk verboden onderscheid maakt op
grond van handicap of chronische ziekte. Dat de vrouw een burn-out heeft
gehad is niet relevant, omdat het geen invloed heeft op haar functioneren
nu zij hiervan volledig was hersteld. Na het oordeel van het CRM biedt de
werkgever oprechte excuses aan en zegt toe in de toekomst zorgvuldiger
met dit soort zaken om te gaan. 

Slecht gehoor, geen baan
Een man heeft een sollicitatiegesprek voor de functie logistiek medewerker
en krijgt een rondleiding in een distributiecentrum. Een uitzendbureau heeft
de werving en selectie verzorgd en de man bericht dat de sollicitatie positief
was verlopen. Hij wordt echter toch afgewezen, omdat men vanwege zijn
slechthorendheid twijfels heeft over de vei-
ligheid op de werkvloer en over zijn pro-
ductiesnelheid. De ADV dient vervolgens
namens de man een klacht in wegens dis-
criminatie op grond van handicap. De ADV
wijst het uitzendbureau daarbij op de Wet
gelijke behandeling op grond van handicap
of chronische ziekte. Een werkgever handelt
in strijd met deze wet als hij/zij vanwege
de veiligheid op voorhand personen met
een handicap of chronische ziekte uitsluit,
zonder onderzocht te hebben of de veilig-
heidsrisico’s met een doeltreffende aanpassing op te heffen zijn. Het uit-
zendbureau beroept zich in haar reactie op het belang van communicatie
vanwege de veiligheid op de werkvloer bij het distributiecentrum. Het is te-
vens van mening dat het gehoor van de man daarbij een te groot risico
vormt. De ADV en de sollicitant zijn echter van mening dat er door het bureau
meer in beperkingen dan in mogelijkheden wordt gedacht en dat er geen 

moeite is gedaan om te onderzoeken hoe hij het werk, met bijvoorbeeld en-
kele aanpassingen, wèl kan uitvoeren. Besloten wordt om het College voor
de Rechten van de Mens (CRM) om een oordeel te vragen. De ADV stelt een
verzoekschrift op en ondersteunt de man bij de CRM-zitting. 

Het CRM oordeelt dat het uitzendbu-
reau de man discrimineert vanwege
zijn gehoorbeperking, omdat hij werd
afgewezen op basis van aannames
over zijn beperkingen zonder dit met
hem te bespreken. Bovendien was
niet onderzocht of er zaken aange-
past konden worden, opdat de man de
werkzaamheden wel op een veilige
manier kon uitvoeren.
Naar aanleiding van dit oordeel be-
sluit het uitzendbureau om maatrege-

len te treffen. Het oordeel wordt intern gedeeld en besproken om herhaling
te voorkomen. Er worden werkinstructies vastgelegd om veiligheidsaspecten
bij kandidaten met een beperking te beoordelen en bedrijfsprocessen aan-
gepast. De sollicitant krijgt  een persoonlijke brief met excuses en ontvangt
alsnog een uitnodiging voor een gesprek om zijn wensen en de mogelijkhe-
den voor werk via het uitzendbureau te bespreken. 
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Het VN-verdrag in de praktijk

Lokale inbedding
Het verdrag bevat de rechten van

mensen met langdurige fysieke, men-

tale, intellectuele of zintuigelijke be-

perkingen. In feite behelst het

algemene mensenrechten, maar met

het verdrag wordt benadrukt dat

deze rechten ook gelden voor men-

sen met een handicap. Er bestaat bij

hen vaak behoefte aan een veel gro-

tere toegankelijkheid en participatie-

mogelijkheid dan momenteel het

geval is. Zo kan bijvoorbeeld 20%

van de bevolking niet zelfstandig of

optimaal gebruikmaken van de Ne-

derlandse horeca. De entree is niet

geschikt voor rolstoelen, het toilet is

onbruikbaar voor mensen met een

handicap of de akoestiek is zodanig

dat slechthorenden niet aan gesprek-

ken kunnen deelnemen. Maar ook de

toegang tot het openbaar vervoer,

musea, festivals en overheidsinstellin-

gen is vaak nog niet op orde. Stem-

men blijkt soms onmogelijk. Toelating

op scholen is niet vanzelfsprekend. Er

worden hindernissen opgeworpen bij

het vinden van een baan. En het taal-

gebruik in ‘officiële’ brieven is voor

velen onbegrijpelijk. Het zijn bijna wil-

lekeurige voorbeelden van de drem-

pels die mensen met een beperking

tegenkomen in het alledaagse leven. 

Om iedereen volwaardig te kunnen

laten meedoen, moeten ook ge-

meenten aan de slag met het VN-ver-

drag. Ze dienen verder periodiek een

plan op te stellen hoe het verdrag lo-

kaal uit te voeren in het sociale do-

mein. Alleen een verwijzing naar het

VN-verdrag opnemen in de Wet

Maatschappelijke Ondersteuning of

de Participatiewet is onvoldoende; 

Aan de slag
Lokale, provinciale en landelijke over-

heden dienen snel aan de slag te

gaan. Ze hoeven niet onmiddellijk

alles op orde te hebben, maar de ra-

tificerende landen moeten wel regel-

matig aan een internationaal mensen-

rechtencomité laten zien welke stap-

pen er zijn en worden gezet. Het VN-

verdrag is dus niet vrijblijvend, maar

schept verplichtingen. Dat is ook lo-

gisch: wie wil er nu niet dat iedereen

volwaardig kan participeren in deze

samenleving?

Toegankelijkheid moet de norm zijn

in Nederland, heeft het parlement be-

sloten. Gelukkig is er, naast het on-

derschrijven van het VN-verdrag, al

het nodige gedaan om mensen met

een beperking de rechten te geven

die hen toekomen. Sinds 2003 be-

staat bijvoorbeeld de Wet gelijke be-

handeling op grond van handicap of

chronische ziekte (Wgbh/cz). En in

1989 is de Kieswet zodanig aangepast

dat stemlokalen en stemprocessen

zo toegankelijk mogelijk dienen te

zijn voor mensen met een beperking.

Verder zijn in onder meer de Wet

Maatschappelijke Ondersteuning, de

Jeugdwet, de Wet passend onder-

wijs en de Participatiewet maatrege-

len opgenomen die inclusie

bevorderen.

Voor vragen over dit onderwerp kunt

u overigens (ook) terecht bij de anti-

discriminatievoorziening in uw regio.    

De ADV geeft veel voorlichting op

basisscholen over vooroordelen en

anders zijn. Vaak gaat dan Jan Willem

mee, een spastische man van in de

50. Hij loopt en praat moeilijk en be-

weegt veel. We beginnen de les

vaak met een uitleg over vooroorde-

len, die iedereen wel eens heeft. Ver-

volgens doen we een quiz over Jan

Willem, waarbij we iets over hem

zeggen en de kinderen kunnen laten

weten of ze denken dat het al dan

niet waar is. De eerste stelling is altijd

dat Jan Willem een geestelijke be-

perking heeft. De meeste kinderen

zeggen dan (ten onrechte) dat dat

waar is. Gaandeweg komen de leer-

lingen meer te weten over Jan Wil-

lem. Hij geeft zelf een toelichting op

de stellingen en beantwoordt daarna

met veel humor vragen die de kinde-

ren en docenten nog hebben. 

Jan Willem maakt indruk en vaak ont-

houden de leerlingen zijn aanwezig-

heid goed. Het gaat er om dat men

inziet dat iemand met een fysieke be-

perking niet ook een geestelijke be-

perking hoeft te hebben. Dat iemand

met een beperking niet per definitie

zielig is en dat hij of zij heel veel kan,

al gaat het soms langzamer of op een

andere manier.

gemeenten moeten een integraal

plan maken waarin wordt vermeld

hoe toegankelijkheid de algemene

norm wordt of is. Daarbij dient de

‘doelgroep’ te worden betrokken. 

Hulp en voorbeelden
Ambtenaren en colleges van B&W

hoeven natuurlijk niet het wiel uit te

vinden. De Vereniging van Neder-

landse Gemeenten stelde voor de

plaatselijke beleidsmakers een infor-

matiekaart samen met adviezen en

tips. Het Ministerie van VWS heeft

een plan van aanpak beschikbaar

over de lokale inclusie en de ge-

meentelijke verantwoordelijkheid

hierin. En er zijn (gelukkig) al veel ge-

meenten die werk hebben gemaakt

van het VN-verdrag en de verbete-

ring van de lokale inclusie. Hun inzet

kan als voorbeeld dienen.   

Waar gemeenten achterlopen bij de

uitvoering van het VN-verdrag ver-

dient het verder aanbeveling om po-

litieke draagkracht te organiseren.

Dat kan via gesprekken met belan-

genorganisaties, themabijeenkom-

sten en raadsdebatten, maar ook

door als politieke partijen (de uitwer-

king van) inclusie op te nemen in het

nieuwe verkiezingsprogramma. Het

is van belang om daarbij specifieke

doelen te benoemen: het gemeente-

lijk openbaar vervoer en de open-

bare ruimte zijn voor iedereen

toegankelijk in het jaar X, alle ge-

meentelijke informatie dient optimaal

toegankelijk te zijn, ook voor mensen

zonder digitale vaardigheden, et ce-

tera. Breng obstakels in beeld en or-

ganiseer maatschappelijk draagvlak.
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Wat een doeltreffende aanpassing is,

is afhankelijk van de specifieke situa-

tie. Zorg- en welzijnsorganisaties

nemen een belangrijke positie in bij

het vertalen van de regels in het VN-

verdrag naar de praktijk. De professi-

onals binnen deze organisaties

hebben dagelijks contact met men-

sen met een beperking. Hierdoor

weten zij wat er leeft onder en wat zij

nodig hebben. 

Voorbeeld
Versa Welzijn is een brede welzijnsor-

ganisatie die opereert in de regio’s ’t

Gooi, Vechtstreek en Eemland. In 2015

veranderde de organisatie haar

dienstverlening van aanbodgericht

naar vraaggericht. Haar doel is het

ondersteunen van de zelfredzaam-

heid van burgers door belemmerin-

gen weg te nemen. Dit doet de

organisatie door een laagdrempelig

zorgaanbod en door activiteiten aan

te bieden in de eigen omgeving.

Versa Welzijn noemt dit de zorg ‘ver-

welzijnen’.

Voor een zorgprofessional kunnen

de regels in het VN-verdrag vanzelf-

sprekend lijken. Er zijn ook zaken

waar de professional misschien min-

der snel aan denkt, bijvoorbeeld hoe

je iemand herkent met een licht ver-

standelijke beperking. Om dit te on-

dervangen, werkt Versa Welzijn

regelmatig samen met Sherpa, een

regionale zorginstelling die mensen

met een beperking ondersteunt.

Door gebruik te maken van de

Sherpa-expertise kunnen de professi-

onals van Versa Welzijn kennis verga-

ren en borgen over deze specifieke

doelgroep.

Uit navraag bij deze organisatie blijkt

dat men niet goed op de hoogte is

van de verdragsinhoud. De visie van

Sherpa sluit echter wel aan op het ge-

dachtegoed van het verdrag. Dit

blijkt onder meer uit de inspraak die

burgers hebben in de dienstverle-

ning van de organisatie. Regelmatig

worden er organisatiebrede bijeen-

komsten georganiseerd waarin zorg-

professionals ideeën uitwisselen. Bij

alles wat zij bedenken vragen zij zich

af of er niet onbewust een drempel

voor de burger wordt opgeworpen.

Om deze vraag te beantwoorden zijn

de BewonersAdviesRaden (BARs) in

het leven geroepen. BAR-leden zijn

inwoners van een bepaalde wijk die

de schakel vormen tussen de organi-

satie en burgers. Zij zijn op de

hoogte van de behoeften van bur-

gers en de knelpunten in de dienst-

verlening. Inspraak en

medezeggenschap zijn kernwaarden

in het VN-verdrag. Dit blijkt uit het

motto ‘nothing about us, without us’.

Bewustwording en erkenning
Het VN-verdrag wordt beschouwd

als richtinggevend in het streven naar

een inclusieve samenleving waarin

mensen met een beperking volwaar-

dig kunnen deelnemen. Zorg- en

De ADV Kennemerland verrichtte

kwalitatief onderzoek naar ervarin-

gen op de arbeidsmarkt van twintig

mensen met een lichamelijke beper-

king. Zij vertelden hun verhaal en

gaven hun visie op (toegang tot)

werk, op werkgevers en collega’s, op

wel of niet beperkt zijn en op ‘anders’

behandeld worden. Waarom dit on-

derzoek?

Allereerst wil de ADV de beeldvor-

ming bijstellen over mensen met een

lichamelijke beperking en bewust-

wording creëren bij werkgevers en

werkgeversorganisaties. Het is ook

belangrijk hen te informeren over de

Wet gelijke behandeling op grond

van handicap of chronisch ziekte. Dat

is een instrument om onderscheid

tegen te gaan, maar de wet heeft

vooral als doel om de positie van

mensen met een beperking te verbe-

teren.

Daarnaast biedt de ADV ondersteu-

ning aan mensen met een handicap

of chronische ziekte in het geval van

ongelijke behandeling. Wat gebeurt

er op de werkvloer of bij sollicitaties?

Wanneer is sprake van achterstelling

of discriminatie? Wat betekent dit? En

hoe kan dit worden voorkomen?

In het onderzoek, Op gelijke voet ge-

naamd, is gevraagd of mensen zich

wel eens ongelijk behandeld of ge-

discrimineerd voelen vanwege hun li-

chamelijke beperking. Die vraag

leidde tot een groot aantal voorbeel-

den waarin dat inderdaad het geval

was. 

Wat mensen zich niet altijd realiseren

is dat dit soort ervaringen vaak grote

persoonlijke (financieel en/of emoti-

oneel) en maatschappelijke gevol-

gen kunnen hebben. Mensen die

dergelijke ervaringen hebben, kun-

nen zich uit teleurstelling bijvoor-

beeld permanent terugtrekken van

de arbeidsmarkt (zelfuitsluiting). An-

dere consequenties zijn bijvoorbeeld

neerslachtigheid, risicomijding en

agressie. Deze zogenaamde ervaren

gevoelsconsequenties heeft de ADV

in haar onderzoek per voorval in

kaart gebracht. Bovendien wil de

ADV zelfredzaamheid van mensen

bevorderen. In het onderzoek is

daarom doorgevraagd of mensen

wel of niet zelf actie hebben onder-

nomen na een dergelijke ervaring. In

het uitgebreide onderzoeksrapport

staan diverse voorbeelden. Het is

verkrijgbaar bij het BD-Kennemer-

land.

welzijnsorganisaties kunnen een mid-

del zijn om die doelstelling te berei-

ken. Zij kunnen met het VN-verdrag in

de hand werken aan een breder be-

stuurlijk en maatschappelijke draag-

vlak. Samenwerking met burgers,

gemeenten en andere organisaties,

zoals anti-discriminatievoorzieningen,

is hierbij van groot belang. 

Ook voor de zorg- en welzijnsorgani-

saties valt er nog veel te verbeteren.

Ze zouden kritisch moeten kijken naar

de toegankelijkheid van de eigen or-

ganisatie. Is hun pand toegankelijk

voor personen met een zintuigelijke

beperking? Is de informatie op de

website geschreven in begrijpelijke

taal? Deze organisaties moeten, net

als andere aanbieders van goederen

en diensten, ook VN-verdragbesten-

dig zijn. Anti-discriminatievoorzienin-

gen kunnen hierover adviseren.

De ratificatie van het VN-verdrag heeft onder meer een uitbreiding van de Wet gelijke behandeling
op grond van handicap of chronische ziekte tot gevolg gehad. Met ingang van 1 januari 2017 moeten
overheden, bedrijven en andere organisaties doeltreffende aanpassingen doorvoeren om de toe-
gankelijkheid van goederen en diensten voor mensen met een beperking te waarborgen.

Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet:

‘Allen die zich in Nederland bevinden 

worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

Discriminatie wegens godsdienst, levens-

overtuiging, politieke gezindheid, ras, 

geslacht of op welke grond ook, is niet

toegestaan’

Bureau Discriminatiezaken
Kennemerland
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mensen met langdurige fysieke, men-

tale, intellectuele of zintuigelijke be-

perkingen. In feite behelst het

algemene mensenrechten, maar met

het verdrag wordt benadrukt dat

deze rechten ook gelden voor men-

sen met een handicap. Er bestaat bij

hen vaak behoefte aan een veel gro-

tere toegankelijkheid en participatie-

mogelijkheid dan momenteel het

geval is. Zo kan bijvoorbeeld 20%

van de bevolking niet zelfstandig of

optimaal gebruikmaken van de Ne-

derlandse horeca. De entree is niet

geschikt voor rolstoelen, het toilet is

onbruikbaar voor mensen met een

handicap of de akoestiek is zodanig

dat slechthorenden niet aan gesprek-

ken kunnen deelnemen. Maar ook de

toegang tot het openbaar vervoer,

musea, festivals en overheidsinstellin-

gen is vaak nog niet op orde. Stem-

men blijkt soms onmogelijk. Toelating

op scholen is niet vanzelfsprekend. Er

worden hindernissen opgeworpen bij

het vinden van een baan. En het taal-

gebruik in ‘officiële’ brieven is voor

velen onbegrijpelijk. Het zijn bijna wil-

lekeurige voorbeelden van de drem-

pels die mensen met een beperking

tegenkomen in het alledaagse leven. 

Om iedereen volwaardig te kunnen

laten meedoen, moeten ook ge-

meenten aan de slag met het VN-ver-

drag. Ze dienen verder periodiek een

plan op te stellen hoe het verdrag lo-

kaal uit te voeren in het sociale do-

mein. Alleen een verwijzing naar het

VN-verdrag opnemen in de Wet

Maatschappelijke Ondersteuning of

de Participatiewet is onvoldoende; 

Aan de slag
Lokale, provinciale en landelijke over-

heden dienen snel aan de slag te

gaan. Ze hoeven niet onmiddellijk

alles op orde te hebben, maar de ra-

tificerende landen moeten wel regel-

matig aan een internationaal mensen-

rechtencomité laten zien welke stap-

pen er zijn en worden gezet. Het VN-

verdrag is dus niet vrijblijvend, maar

schept verplichtingen. Dat is ook lo-

gisch: wie wil er nu niet dat iedereen

volwaardig kan participeren in deze

samenleving?

Toegankelijkheid moet de norm zijn

in Nederland, heeft het parlement be-

sloten. Gelukkig is er, naast het on-

derschrijven van het VN-verdrag, al

het nodige gedaan om mensen met

een beperking de rechten te geven

die hen toekomen. Sinds 2003 be-

staat bijvoorbeeld de Wet gelijke be-

handeling op grond van handicap of

chronische ziekte (Wgbh/cz). En in

1989 is de Kieswet zodanig aangepast

dat stemlokalen en stemprocessen

zo toegankelijk mogelijk dienen te

zijn voor mensen met een beperking.

Verder zijn in onder meer de Wet

Maatschappelijke Ondersteuning, de

Jeugdwet, de Wet passend onder-

wijs en de Participatiewet maatrege-

len opgenomen die inclusie

bevorderen.

Voor vragen over dit onderwerp kunt

u overigens (ook) terecht bij de anti-

discriminatievoorziening in uw regio.    

De ADV geeft veel voorlichting op

basisscholen over vooroordelen en

anders zijn. Vaak gaat dan Jan Willem

mee, een spastische man van in de

50. Hij loopt en praat moeilijk en be-

weegt veel. We beginnen de les

vaak met een uitleg over vooroorde-

len, die iedereen wel eens heeft. Ver-

volgens doen we een quiz over Jan

Willem, waarbij we iets over hem

zeggen en de kinderen kunnen laten

weten of ze denken dat het al dan

niet waar is. De eerste stelling is altijd

dat Jan Willem een geestelijke be-

perking heeft. De meeste kinderen

zeggen dan (ten onrechte) dat dat

waar is. Gaandeweg komen de leer-

lingen meer te weten over Jan Wil-

lem. Hij geeft zelf een toelichting op

de stellingen en beantwoordt daarna

met veel humor vragen die de kinde-

ren en docenten nog hebben. 

Jan Willem maakt indruk en vaak ont-

houden de leerlingen zijn aanwezig-

heid goed. Het gaat er om dat men

inziet dat iemand met een fysieke be-

perking niet ook een geestelijke be-

perking hoeft te hebben. Dat iemand

met een beperking niet per definitie

zielig is en dat hij of zij heel veel kan,

al gaat het soms langzamer of op een

andere manier.

gemeenten moeten een integraal

plan maken waarin wordt vermeld

hoe toegankelijkheid de algemene

norm wordt of is. Daarbij dient de

‘doelgroep’ te worden betrokken. 

Hulp en voorbeelden
Ambtenaren en colleges van B&W

hoeven natuurlijk niet het wiel uit te

vinden. De Vereniging van Neder-

landse Gemeenten stelde voor de

plaatselijke beleidsmakers een infor-

matiekaart samen met adviezen en

tips. Het Ministerie van VWS heeft

een plan van aanpak beschikbaar

over de lokale inclusie en de ge-

meentelijke verantwoordelijkheid

hierin. En er zijn (gelukkig) al veel ge-

meenten die werk hebben gemaakt

van het VN-verdrag en de verbete-

ring van de lokale inclusie. Hun inzet

kan als voorbeeld dienen.   

Waar gemeenten achterlopen bij de

uitvoering van het VN-verdrag ver-

dient het verder aanbeveling om po-

litieke draagkracht te organiseren.

Dat kan via gesprekken met belan-

genorganisaties, themabijeenkom-

sten en raadsdebatten, maar ook

door als politieke partijen (de uitwer-

king van) inclusie op te nemen in het

nieuwe verkiezingsprogramma. Het

is van belang om daarbij specifieke

doelen te benoemen: het gemeente-

lijk openbaar vervoer en de open-

bare ruimte zijn voor iedereen

toegankelijk in het jaar X, alle ge-

meentelijke informatie dient optimaal

toegankelijk te zijn, ook voor mensen

zonder digitale vaardigheden, et ce-

tera. Breng obstakels in beeld en or-

ganiseer maatschappelijk draagvlak.
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Wat een doeltreffende aanpassing is,

is afhankelijk van de specifieke situa-

tie. Zorg- en welzijnsorganisaties

nemen een belangrijke positie in bij

het vertalen van de regels in het VN-

verdrag naar de praktijk. De professi-

onals binnen deze organisaties

hebben dagelijks contact met men-

sen met een beperking. Hierdoor

weten zij wat er leeft onder en wat zij

nodig hebben. 

Voorbeeld
Versa Welzijn is een brede welzijnsor-

ganisatie die opereert in de regio’s ’t

Gooi, Vechtstreek en Eemland. In 2015

veranderde de organisatie haar

dienstverlening van aanbodgericht

naar vraaggericht. Haar doel is het

ondersteunen van de zelfredzaam-

heid van burgers door belemmerin-

gen weg te nemen. Dit doet de

organisatie door een laagdrempelig

zorgaanbod en door activiteiten aan

te bieden in de eigen omgeving.

Versa Welzijn noemt dit de zorg ‘ver-

welzijnen’.

Voor een zorgprofessional kunnen

de regels in het VN-verdrag vanzelf-

sprekend lijken. Er zijn ook zaken

waar de professional misschien min-

der snel aan denkt, bijvoorbeeld hoe

je iemand herkent met een licht ver-

standelijke beperking. Om dit te on-

dervangen, werkt Versa Welzijn

regelmatig samen met Sherpa, een

regionale zorginstelling die mensen

met een beperking ondersteunt.

Door gebruik te maken van de

Sherpa-expertise kunnen de professi-

onals van Versa Welzijn kennis verga-

ren en borgen over deze specifieke

doelgroep.

Uit navraag bij deze organisatie blijkt

dat men niet goed op de hoogte is

van de verdragsinhoud. De visie van

Sherpa sluit echter wel aan op het ge-

dachtegoed van het verdrag. Dit

blijkt onder meer uit de inspraak die

burgers hebben in de dienstverle-

ning van de organisatie. Regelmatig

worden er organisatiebrede bijeen-

komsten georganiseerd waarin zorg-

professionals ideeën uitwisselen. Bij

alles wat zij bedenken vragen zij zich

af of er niet onbewust een drempel

voor de burger wordt opgeworpen.

Om deze vraag te beantwoorden zijn

de BewonersAdviesRaden (BARs) in

het leven geroepen. BAR-leden zijn

inwoners van een bepaalde wijk die

de schakel vormen tussen de organi-

satie en burgers. Zij zijn op de

hoogte van de behoeften van bur-

gers en de knelpunten in de dienst-

verlening. Inspraak en

medezeggenschap zijn kernwaarden

in het VN-verdrag. Dit blijkt uit het

motto ‘nothing about us, without us’.

Bewustwording en erkenning
Het VN-verdrag wordt beschouwd

als richtinggevend in het streven naar

een inclusieve samenleving waarin

mensen met een beperking volwaar-

dig kunnen deelnemen. Zorg- en

De ADV Kennemerland verrichtte

kwalitatief onderzoek naar ervarin-

gen op de arbeidsmarkt van twintig

mensen met een lichamelijke beper-

king. Zij vertelden hun verhaal en

gaven hun visie op (toegang tot)

werk, op werkgevers en collega’s, op

wel of niet beperkt zijn en op ‘anders’

behandeld worden. Waarom dit on-

derzoek?

Allereerst wil de ADV de beeldvor-

ming bijstellen over mensen met een

lichamelijke beperking en bewust-

wording creëren bij werkgevers en

werkgeversorganisaties. Het is ook

belangrijk hen te informeren over de

Wet gelijke behandeling op grond

van handicap of chronisch ziekte. Dat

is een instrument om onderscheid

tegen te gaan, maar de wet heeft

vooral als doel om de positie van

mensen met een beperking te verbe-

teren.

Daarnaast biedt de ADV ondersteu-

ning aan mensen met een handicap

of chronische ziekte in het geval van

ongelijke behandeling. Wat gebeurt

er op de werkvloer of bij sollicitaties?

Wanneer is sprake van achterstelling

of discriminatie? Wat betekent dit? En

hoe kan dit worden voorkomen?

In het onderzoek, Op gelijke voet ge-

naamd, is gevraagd of mensen zich

wel eens ongelijk behandeld of ge-

discrimineerd voelen vanwege hun li-

chamelijke beperking. Die vraag

leidde tot een groot aantal voorbeel-

den waarin dat inderdaad het geval

was. 

Wat mensen zich niet altijd realiseren

is dat dit soort ervaringen vaak grote

persoonlijke (financieel en/of emoti-

oneel) en maatschappelijke gevol-

gen kunnen hebben. Mensen die

dergelijke ervaringen hebben, kun-

nen zich uit teleurstelling bijvoor-

beeld permanent terugtrekken van

de arbeidsmarkt (zelfuitsluiting). An-

dere consequenties zijn bijvoorbeeld

neerslachtigheid, risicomijding en

agressie. Deze zogenaamde ervaren

gevoelsconsequenties heeft de ADV

in haar onderzoek per voorval in

kaart gebracht. Bovendien wil de

ADV zelfredzaamheid van mensen

bevorderen. In het onderzoek is

daarom doorgevraagd of mensen

wel of niet zelf actie hebben onder-

nomen na een dergelijke ervaring. In

het uitgebreide onderzoeksrapport

staan diverse voorbeelden. Het is

verkrijgbaar bij het BD-Kennemer-

land.

welzijnsorganisaties kunnen een mid-

del zijn om die doelstelling te berei-

ken. Zij kunnen met het VN-verdrag in

de hand werken aan een breder be-

stuurlijk en maatschappelijke draag-

vlak. Samenwerking met burgers,

gemeenten en andere organisaties,

zoals anti-discriminatievoorzieningen,

is hierbij van groot belang. 

Ook voor de zorg- en welzijnsorgani-

saties valt er nog veel te verbeteren.

Ze zouden kritisch moeten kijken naar

de toegankelijkheid van de eigen or-

ganisatie. Is hun pand toegankelijk

voor personen met een zintuigelijke

beperking? Is de informatie op de

website geschreven in begrijpelijke

taal? Deze organisaties moeten, net

als andere aanbieders van goederen

en diensten, ook VN-verdragbesten-

dig zijn. Anti-discriminatievoorzienin-

gen kunnen hierover adviseren.

De ratificatie van het VN-verdrag heeft onder meer een uitbreiding van de Wet gelijke behandeling
op grond van handicap of chronische ziekte tot gevolg gehad. Met ingang van 1 januari 2017 moeten
overheden, bedrijven en andere organisaties doeltreffende aanpassingen doorvoeren om de toe-
gankelijkheid van goederen en diensten voor mensen met een beperking te waarborgen.

Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet:

‘Allen die zich in Nederland bevinden 

worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

Discriminatie wegens godsdienst, levens-

overtuiging, politieke gezindheid, ras, 

geslacht of op welke grond ook, is niet

toegestaan’

Bureau Discriminatiezaken
Kennemerland



Oordelen/
vooroordelen

Op gelijke
voet

Het VN-verdrag in de praktijk

Lokale inbedding
Het verdrag bevat de rechten van

mensen met langdurige fysieke, men-

tale, intellectuele of zintuigelijke be-

perkingen. In feite behelst het

algemene mensenrechten, maar met

het verdrag wordt benadrukt dat

deze rechten ook gelden voor men-

sen met een handicap. Er bestaat bij

hen vaak behoefte aan een veel gro-

tere toegankelijkheid en participatie-

mogelijkheid dan momenteel het

geval is. Zo kan bijvoorbeeld 20%

van de bevolking niet zelfstandig of

optimaal gebruikmaken van de Ne-

derlandse horeca. De entree is niet

geschikt voor rolstoelen, het toilet is

onbruikbaar voor mensen met een

handicap of de akoestiek is zodanig

dat slechthorenden niet aan gesprek-

ken kunnen deelnemen. Maar ook de

toegang tot het openbaar vervoer,

musea, festivals en overheidsinstellin-

gen is vaak nog niet op orde. Stem-

men blijkt soms onmogelijk. Toelating

op scholen is niet vanzelfsprekend. Er

worden hindernissen opgeworpen bij

het vinden van een baan. En het taal-

gebruik in ‘officiële’ brieven is voor

velen onbegrijpelijk. Het zijn bijna wil-

lekeurige voorbeelden van de drem-

pels die mensen met een beperking

tegenkomen in het alledaagse leven. 

Om iedereen volwaardig te kunnen

laten meedoen, moeten ook ge-

meenten aan de slag met het VN-ver-

drag. Ze dienen verder periodiek een

plan op te stellen hoe het verdrag lo-

kaal uit te voeren in het sociale do-

mein. Alleen een verwijzing naar het

VN-verdrag opnemen in de Wet

Maatschappelijke Ondersteuning of

de Participatiewet is onvoldoende; 

Aan de slag
Lokale, provinciale en landelijke over-

heden dienen snel aan de slag te

gaan. Ze hoeven niet onmiddellijk

alles op orde te hebben, maar de ra-

tificerende landen moeten wel regel-

matig aan een internationaal mensen-

rechtencomité laten zien welke stap-

pen er zijn en worden gezet. Het VN-

verdrag is dus niet vrijblijvend, maar

schept verplichtingen. Dat is ook lo-

gisch: wie wil er nu niet dat iedereen

volwaardig kan participeren in deze

samenleving?

Toegankelijkheid moet de norm zijn

in Nederland, heeft het parlement be-

sloten. Gelukkig is er, naast het on-

derschrijven van het VN-verdrag, al

het nodige gedaan om mensen met

een beperking de rechten te geven

die hen toekomen. Sinds 2003 be-

staat bijvoorbeeld de Wet gelijke be-

handeling op grond van handicap of

chronische ziekte (Wgbh/cz). En in

1989 is de Kieswet zodanig aangepast

dat stemlokalen en stemprocessen

zo toegankelijk mogelijk dienen te

zijn voor mensen met een beperking.

Verder zijn in onder meer de Wet

Maatschappelijke Ondersteuning, de

Jeugdwet, de Wet passend onder-

wijs en de Participatiewet maatrege-

len opgenomen die inclusie

bevorderen.

Voor vragen over dit onderwerp kunt

u overigens (ook) terecht bij de anti-

discriminatievoorziening in uw regio.    

De ADV geeft veel voorlichting op

basisscholen over vooroordelen en

anders zijn. Vaak gaat dan Jan Willem

mee, een spastische man van in de

50. Hij loopt en praat moeilijk en be-

weegt veel. We beginnen de les

vaak met een uitleg over vooroorde-

len, die iedereen wel eens heeft. Ver-

volgens doen we een quiz over Jan

Willem, waarbij we iets over hem

zeggen en de kinderen kunnen laten

weten of ze denken dat het al dan

niet waar is. De eerste stelling is altijd

dat Jan Willem een geestelijke be-

perking heeft. De meeste kinderen

zeggen dan (ten onrechte) dat dat

waar is. Gaandeweg komen de leer-

lingen meer te weten over Jan Wil-

lem. Hij geeft zelf een toelichting op

de stellingen en beantwoordt daarna

met veel humor vragen die de kinde-

ren en docenten nog hebben. 

Jan Willem maakt indruk en vaak ont-

houden de leerlingen zijn aanwezig-

heid goed. Het gaat er om dat men

inziet dat iemand met een fysieke be-

perking niet ook een geestelijke be-

perking hoeft te hebben. Dat iemand

met een beperking niet per definitie

zielig is en dat hij of zij heel veel kan,

al gaat het soms langzamer of op een

andere manier.

gemeenten moeten een integraal

plan maken waarin wordt vermeld

hoe toegankelijkheid de algemene

norm wordt of is. Daarbij dient de

‘doelgroep’ te worden betrokken. 

Hulp en voorbeelden
Ambtenaren en colleges van B&W

hoeven natuurlijk niet het wiel uit te

vinden. De Vereniging van Neder-

landse Gemeenten stelde voor de

plaatselijke beleidsmakers een infor-

matiekaart samen met adviezen en

tips. Het Ministerie van VWS heeft

een plan van aanpak beschikbaar

over de lokale inclusie en de ge-

meentelijke verantwoordelijkheid

hierin. En er zijn (gelukkig) al veel ge-

meenten die werk hebben gemaakt

van het VN-verdrag en de verbete-

ring van de lokale inclusie. Hun inzet

kan als voorbeeld dienen.   

Waar gemeenten achterlopen bij de

uitvoering van het VN-verdrag ver-

dient het verder aanbeveling om po-

litieke draagkracht te organiseren.

Dat kan via gesprekken met belan-

genorganisaties, themabijeenkom-

sten en raadsdebatten, maar ook

door als politieke partijen (de uitwer-

king van) inclusie op te nemen in het

nieuwe verkiezingsprogramma. Het

is van belang om daarbij specifieke

doelen te benoemen: het gemeente-

lijk openbaar vervoer en de open-

bare ruimte zijn voor iedereen

toegankelijk in het jaar X, alle ge-

meentelijke informatie dient optimaal

toegankelijk te zijn, ook voor mensen

zonder digitale vaardigheden, et ce-

tera. Breng obstakels in beeld en or-

ganiseer maatschappelijk draagvlak.
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Wat een doeltreffende aanpassing is,

is afhankelijk van de specifieke situa-

tie. Zorg- en welzijnsorganisaties

nemen een belangrijke positie in bij

het vertalen van de regels in het VN-

verdrag naar de praktijk. De professi-

onals binnen deze organisaties

hebben dagelijks contact met men-

sen met een beperking. Hierdoor

weten zij wat er leeft onder en wat zij

nodig hebben. 

Voorbeeld
Versa Welzijn is een brede welzijnsor-

ganisatie die opereert in de regio’s ’t

Gooi, Vechtstreek en Eemland. In 2015

veranderde de organisatie haar

dienstverlening van aanbodgericht

naar vraaggericht. Haar doel is het

ondersteunen van de zelfredzaam-

heid van burgers door belemmerin-

gen weg te nemen. Dit doet de

organisatie door een laagdrempelig

zorgaanbod en door activiteiten aan

te bieden in de eigen omgeving.

Versa Welzijn noemt dit de zorg ‘ver-

welzijnen’.

Voor een zorgprofessional kunnen

de regels in het VN-verdrag vanzelf-

sprekend lijken. Er zijn ook zaken

waar de professional misschien min-

der snel aan denkt, bijvoorbeeld hoe

je iemand herkent met een licht ver-

standelijke beperking. Om dit te on-

dervangen, werkt Versa Welzijn

regelmatig samen met Sherpa, een

regionale zorginstelling die mensen

met een beperking ondersteunt.

Door gebruik te maken van de

Sherpa-expertise kunnen de professi-

onals van Versa Welzijn kennis verga-

ren en borgen over deze specifieke

doelgroep.

Uit navraag bij deze organisatie blijkt

dat men niet goed op de hoogte is

van de verdragsinhoud. De visie van

Sherpa sluit echter wel aan op het ge-

dachtegoed van het verdrag. Dit

blijkt onder meer uit de inspraak die

burgers hebben in de dienstverle-

ning van de organisatie. Regelmatig

worden er organisatiebrede bijeen-

komsten georganiseerd waarin zorg-

professionals ideeën uitwisselen. Bij

alles wat zij bedenken vragen zij zich

af of er niet onbewust een drempel

voor de burger wordt opgeworpen.

Om deze vraag te beantwoorden zijn

de BewonersAdviesRaden (BARs) in

het leven geroepen. BAR-leden zijn

inwoners van een bepaalde wijk die

de schakel vormen tussen de organi-

satie en burgers. Zij zijn op de

hoogte van de behoeften van bur-

gers en de knelpunten in de dienst-

verlening. Inspraak en

medezeggenschap zijn kernwaarden

in het VN-verdrag. Dit blijkt uit het

motto ‘nothing about us, without us’.

Bewustwording en erkenning
Het VN-verdrag wordt beschouwd

als richtinggevend in het streven naar

een inclusieve samenleving waarin

mensen met een beperking volwaar-

dig kunnen deelnemen. Zorg- en

De ADV Kennemerland verrichtte

kwalitatief onderzoek naar ervarin-

gen op de arbeidsmarkt van twintig

mensen met een lichamelijke beper-

king. Zij vertelden hun verhaal en

gaven hun visie op (toegang tot)

werk, op werkgevers en collega’s, op

wel of niet beperkt zijn en op ‘anders’

behandeld worden. Waarom dit on-

derzoek?

Allereerst wil de ADV de beeldvor-

ming bijstellen over mensen met een

lichamelijke beperking en bewust-

wording creëren bij werkgevers en

werkgeversorganisaties. Het is ook

belangrijk hen te informeren over de

Wet gelijke behandeling op grond

van handicap of chronisch ziekte. Dat

is een instrument om onderscheid

tegen te gaan, maar de wet heeft

vooral als doel om de positie van

mensen met een beperking te verbe-

teren.

Daarnaast biedt de ADV ondersteu-

ning aan mensen met een handicap

of chronische ziekte in het geval van

ongelijke behandeling. Wat gebeurt

er op de werkvloer of bij sollicitaties?

Wanneer is sprake van achterstelling

of discriminatie? Wat betekent dit? En

hoe kan dit worden voorkomen?

In het onderzoek, Op gelijke voet ge-

naamd, is gevraagd of mensen zich

wel eens ongelijk behandeld of ge-

discrimineerd voelen vanwege hun li-

chamelijke beperking. Die vraag

leidde tot een groot aantal voorbeel-

den waarin dat inderdaad het geval

was. 

Wat mensen zich niet altijd realiseren

is dat dit soort ervaringen vaak grote

persoonlijke (financieel en/of emoti-

oneel) en maatschappelijke gevol-

gen kunnen hebben. Mensen die

dergelijke ervaringen hebben, kun-

nen zich uit teleurstelling bijvoor-

beeld permanent terugtrekken van

de arbeidsmarkt (zelfuitsluiting). An-

dere consequenties zijn bijvoorbeeld

neerslachtigheid, risicomijding en

agressie. Deze zogenaamde ervaren

gevoelsconsequenties heeft de ADV

in haar onderzoek per voorval in

kaart gebracht. Bovendien wil de

ADV zelfredzaamheid van mensen

bevorderen. In het onderzoek is

daarom doorgevraagd of mensen

wel of niet zelf actie hebben onder-

nomen na een dergelijke ervaring. In

het uitgebreide onderzoeksrapport

staan diverse voorbeelden. Het is

verkrijgbaar bij het BD-Kennemer-

land.

welzijnsorganisaties kunnen een mid-

del zijn om die doelstelling te berei-

ken. Zij kunnen met het VN-verdrag in

de hand werken aan een breder be-

stuurlijk en maatschappelijke draag-

vlak. Samenwerking met burgers,

gemeenten en andere organisaties,

zoals anti-discriminatievoorzieningen,

is hierbij van groot belang. 

Ook voor de zorg- en welzijnsorgani-

saties valt er nog veel te verbeteren.

Ze zouden kritisch moeten kijken naar

de toegankelijkheid van de eigen or-

ganisatie. Is hun pand toegankelijk

voor personen met een zintuigelijke

beperking? Is de informatie op de

website geschreven in begrijpelijke

taal? Deze organisaties moeten, net

als andere aanbieders van goederen

en diensten, ook VN-verdragbesten-

dig zijn. Anti-discriminatievoorzienin-

gen kunnen hierover adviseren.

De ratificatie van het VN-verdrag heeft onder meer een uitbreiding van de Wet gelijke behandeling
op grond van handicap of chronische ziekte tot gevolg gehad. Met ingang van 1 januari 2017 moeten
overheden, bedrijven en andere organisaties doeltreffende aanpassingen doorvoeren om de toe-
gankelijkheid van goederen en diensten voor mensen met een beperking te waarborgen.

Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet:

‘Allen die zich in Nederland bevinden 

worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.

Discriminatie wegens godsdienst, levens-

overtuiging, politieke gezindheid, ras, 

geslacht of op welke grond ook, is niet

toegestaan’

Bureau Discriminatiezaken
Kennemerland



In juni vorig jaar overhandigde Nederland het on-

dertekende verdrag aan de secretaris-generaal

van de Verenigde Naties. Daarmee was het einde-

lijk bekrachtigd. Een maand later trad de overeen-

komst in Nederland in werking en sinds 1 januari

2017 is het verplicht om informatie, gebouwen en

bedrijven toegankelijk te maken voor mensen met

een beperking. Nederland

heeft zich dus gebonden aan

de afspraak om de inclusieve

samenleving een stap dich-

terbij te brengen. Bij veel

overheden, die daarvoor

mede moeten zorgen, lijkt de

impact van dit mensenrech-

tenverdrag echter nog niet of onvoldoende te zijn

doorgedrongen.

Verwijzend naar de Universele Verklaring van de

Rechten van de Mens en de internationale men-

senrechtenverdragen beklemtoont de VN dat

‘eenieder aanspraak heeft op alle daarin ge-

noemde rechten en vrijheden, zonder enig onder-

scheid van welke aard ook’. Tevens erkennen de

ratificerende landen ‘dat discriminatie van iedere

persoon op grond van handicap een schending

vormt van de inherente waardigheid en waarde
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Nieuwsbrief 

Samenwerkende ADV’s
B E R I C H T  V O O R  B E L E I D S M A K E R S  E N  G E Ï N T E R E S S E E R D E N

Op 14 juli 2016, tien jaar na de vaststelling door de Verenigde Naties, trad  het Verdrag inzake de rechten van personen
met een beperking ook in Nederland in werking. Het heeft vergaande gevolgen voor onder meer landelijke en lokale
overheden.

Lees verder op de volgende pagina

VN-verdrag inzake de rechten
van mensen met een beperking 

Overheden moeten vergaande maatregelen nemen 

van de mens.’ Het VN-verdrag verplicht Neder-

land (en ruim 150 andere deelnemende landen)

dan ook om passende maatregelen te nemen

en zo te waarborgen dat er verbeteringen

plaatsvinden die ten goede komen aan mensen

met een beperking. Mocht het betreffende land

de verdragsverplichtingen niet nakomen, dan is

er sprake van een mensen-

rechtenschending.

Het VN-verdrag beslaat tal

van deelgebieden, maar is

met name gericht op gelijke

toegang, gelijke behande-

ling, mobiliteit, eigen regie

en participatie en een fat-

soenlijke levensstandaard. In de woorden van de

Verenigde Naties: de participerende landen ‘er-

kennen de noodzaak van een toegankelijke fy-

sieke, sociale, economische en culturele

omgeving, de toegang tot gezondheidszorg,

onderwijs en informatie en communicatie, ten-

einde personen met een handicap in staat te

stellen alle mensenrechten en fundamentele vrij-

heden ten volle te genieten’.

Stoornis reden voor beledigingen
De ADV ontvangt een klacht van een vrouw die een dissociatieve stoornis
heeft. Regelmatig heeft zij dissociatieve momenten en het komt een aantal
keer per jaar voor dat zij op straat in dissociatieve toestand wordt 'opge-
raapt' door de politie. Ze is daar zodoende bekend. De vrouw zegt steeds
vaker geconfronteerd te worden met negatieve en beledigende opmerkingen
van een aantal agenten. Ze krijgt te horen dat ze zich aanstelt, haar wordt
gevraagd of ze wel weet wat dit allemaal kost en haar wordt verweten dat
het haar eigen schuld is. De vrouw vindt dit pijnlijk en kwetsend; de aan-
doening is ernstig en vanzelfsprekend geen keuze. Ze wil dat de politie dit 

erkent en haar fatsoenlijk en met respect behandelt. 
De ADV organiseert een gesprek met de wijkagent en de vrouw. In dit gesprek
legt de klachtbehandelaar uit wat de ziekte van de vrouw behelst en krijgt
die de ruimte om haar pijnpunten toe te lichten. Dit zorgt voor begrip bij de
agent. Hij zal haar situatie onder de aandacht brengen bij de chef en be-
spreken hoe de dienstverlening verbeterd kan worden. De vrouw is tevreden
met het gesprek en is blij dat zij gehoord wordt. 

Depressie leidt tot studiestop
Het lukt een studente aan een hogeschool niet om haar propedeuse binnen
de daarvoor gestelde termijn af te ronden. Als zij na twee jaar studeren
haar eerste studiejaar nog niet met succes heeft weten af te ronden, ont-
vangt ze van de school een negatief studieadvies. Ze tekent hiertegen geen
bezwaar aan. Het studieadvies wordt hierdoor onherroepelijk. 
Niet veel later wordt de vrouw gediagnosticeerd met een ernstige depressie.
Zij wordt enige tijd opgenomen in een ziekenhuis, krijgt een behandeling
en neemt medicijnen. Twee jaar later is zij zodanig hersteld dat ze weer aan
studeren denkt. Terugkijkend weet de vrouw dat haar depressie de belang-
rijkste oorzaak is voor het mislukken van haar studie. Ook is de ziekte van
invloed geweest op het niet indienen van een bezwaarschrift. Dit wordt door 

haar behandelend arts bevestigd. Als zij met deze argumenten bij de hoge-
school probeert het negatief studieadvies alsnog ongedaan te krijgen, ont-
vangt zij nul op het rekest. Ook een poging van de ADV loopt op niets uit. 
De ADV legt de zaak voor aan het College voor de Rechten van de Mens.
Tijdens de zitting wordt met de hogeschool en de vrouw afgesproken dat zij
zich opnieuw voor de studie kan inschrijven. Na haar inschrijving ontvangt
de vrouw tot haar teleurstelling opnieuw een afwijzing op grond van het eer-
dere studieadvies. De ADV stuurt hierop een bezwaar naar de examencom-
missie en dit leidt tot een hoorzitting voor de geschillenadviescommissie.
De ADV begeleidt de studente bij de zitting. Tot grote vreugde van de vrouw
oordeelt de commissie dat zij zich opnieuw mag inschrijven. Inmiddels is
zij met veel plezier weer aan het studeren. 

Burn-out gehad?  Baan kwijt
Een vrouw heeft in het verleden een burn-out gehad. Zij is hiervan hersteld
en start vol enthousiasme aan een nieuwe baan bij een tandartspraktijk.
Haar nieuwe werkgevers zijn positief over haar functioneren. De vrouw heeft
bij haar sollicitatie niet gemeld dat zij een burn-out heeft gehad. Van het
UWV begrijpt ze dat, omdat zij uit de ziektewet komt, haar werkgever recht
heeft op een no-risk claim. Hierop besluit de vrouw alsnog aan haar werk-
gever te melden dat zij in het verleden een burn-out had. 
De werkgever reageert in eerste instantie empathisch. De schok is dan ook
groot als de vrouw een aantal dagen later wordt meegedeeld dat haar ar-
beidsovereenkomst per direct wordt beëindigd. Haar wordt verweten niet al
in het sollicitatiegesprek over haar ziekte te hebben verteld en dit heeft 

volgens de werkgever tot een vertrouwensbreuk geleid. 
De vrouw is emotioneel over het ontslag en vraagt advies aan de ADV. Die
voert eerst een hoor-/wederhoorprocedure, maar die leidt niet tot een be-
vredigende oplossing. De ADV vraagt daarom een oordeel aan het College
voor de Rechten van de Mens.  
Het CRM oordeelt dat de tandartspraktijk verboden onderscheid maakt op
grond van handicap of chronische ziekte. Dat de vrouw een burn-out heeft
gehad is niet relevant, omdat het geen invloed heeft op haar functioneren
nu zij hiervan volledig was hersteld. Na het oordeel van het CRM biedt de
werkgever oprechte excuses aan en zegt toe in de toekomst zorgvuldiger
met dit soort zaken om te gaan. 

Slecht gehoor, geen baan
Een man heeft een sollicitatiegesprek voor de functie logistiek medewerker
en krijgt een rondleiding in een distributiecentrum. Een uitzendbureau heeft
de werving en selectie verzorgd en de man bericht dat de sollicitatie positief
was verlopen. Hij wordt echter toch afgewezen, omdat men vanwege zijn
slechthorendheid twijfels heeft over de vei-
ligheid op de werkvloer en over zijn pro-
ductiesnelheid. De ADV dient vervolgens
namens de man een klacht in wegens dis-
criminatie op grond van handicap. De ADV
wijst het uitzendbureau daarbij op de Wet
gelijke behandeling op grond van handicap
of chronische ziekte. Een werkgever handelt
in strijd met deze wet als hij/zij vanwege
de veiligheid op voorhand personen met
een handicap of chronische ziekte uitsluit,
zonder onderzocht te hebben of de veilig-
heidsrisico’s met een doeltreffende aanpassing op te heffen zijn. Het uit-
zendbureau beroept zich in haar reactie op het belang van communicatie
vanwege de veiligheid op de werkvloer bij het distributiecentrum. Het is te-
vens van mening dat het gehoor van de man daarbij een te groot risico
vormt. De ADV en de sollicitant zijn echter van mening dat er door het bureau
meer in beperkingen dan in mogelijkheden wordt gedacht en dat er geen 

moeite is gedaan om te onderzoeken hoe hij het werk, met bijvoorbeeld en-
kele aanpassingen, wèl kan uitvoeren. Besloten wordt om het College voor
de Rechten van de Mens (CRM) om een oordeel te vragen. De ADV stelt een
verzoekschrift op en ondersteunt de man bij de CRM-zitting. 

Het CRM oordeelt dat het uitzendbu-
reau de man discrimineert vanwege
zijn gehoorbeperking, omdat hij werd
afgewezen op basis van aannames
over zijn beperkingen zonder dit met
hem te bespreken. Bovendien was
niet onderzocht of er zaken aange-
past konden worden, opdat de man de
werkzaamheden wel op een veilige
manier kon uitvoeren.
Naar aanleiding van dit oordeel be-
sluit het uitzendbureau om maatrege-

len te treffen. Het oordeel wordt intern gedeeld en besproken om herhaling
te voorkomen. Er worden werkinstructies vastgelegd om veiligheidsaspecten
bij kandidaten met een beperking te beoordelen en bedrijfsprocessen aan-
gepast. De sollicitant krijgt  een persoonlijke brief met excuses en ontvangt
alsnog een uitnodiging voor een gesprek om zijn wensen en de mogelijkhe-
den voor werk via het uitzendbureau te bespreken. 
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Depressie leidt tot studiestop
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school probeert het negatief studieadvies alsnog ongedaan te krijgen, ont-
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oordeelt de commissie dat zij zich opnieuw mag inschrijven. Inmiddels is
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voert eerst een hoor-/wederhoorprocedure, maar die leidt niet tot een be-
vredigende oplossing. De ADV vraagt daarom een oordeel aan het College
voor de Rechten van de Mens.  
Het CRM oordeelt dat de tandartspraktijk verboden onderscheid maakt op
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ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENINGEN IN DE PROVINCIE NOORD-HOLLAND

VORMGEVING EN PRODUCTIE WWW.FACECOMMUNICATIE.NL

Botenmakersstraat 42
1506 TE  Zaandam
075 612 56 96

Postbus 284
2000 AG  Haarlem
023 531 58 42

Postbus 15514
1001 NA Amsterdam
020 638 55 51

Postbus 1463
1200 BL Hilversum
035 623 11 00
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