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Is er iets 
te vieren?

5 jaar
VN-verdrag 

handicap

Wat 
vind jij? 



Vijf jaar later
Hoe staan we er voor?

Hoe staat het met de invoering van alles 
wat  in het verdrag is vastgelegd nu we 
vijf jaar onderweg zijn?

Het blijkt nog best heel moeilijk te zijn 
om de verschillende onderwerpen uit het 
verdrag onder de aandacht te brengen bij 
de regering, de gemeenten, de werkge-
vers of de verschillende instellingen. Het 
verdrag vraagt dat we allemaal op een 
andere manier gaan denken en doen.

Omdat het heel erg nodig is om over alle 
onderwerpen na te denken hebben 
Zorgbelang Groningen, zaVie en Pla�orm 
Ha�nga Verschure een spel ontwikkeld. 
Al spelend kom je de onderwerpen tegen 
die belangrijk zijn en word je gevraagd er 
over na te denken.

Wij hopen dat we zo samen en 
spelenderwijs onze ontdekkingsreis 
kunnen vervolgen en �jdens het tweede 
lustrum kunnen melden dat het verdrag 
helemaal is ingevoerd.

Wil je meer informa�e over onze 
ac�viteiten rondom het VN Verdrag, 
dan kun je contact opnemen met de 
commissie Iedereen doet Mee: 
Hans Greuter - 0594 513 954 of 
Carin van de Wal - 06 1547 4422

Iedereen doet Mee

14 juni 2016

Vijf jaar VN-verdrag Handicap: 
wat betekent dat voor jou?

Op 14 juni 2016 trad het VN-verdrag 
Handicap in Nederland in werking. Het 
doel van dit verdrag is het bevorderen, 
beschermen en waarborgen van de 
rechten van mensen met een beperking. 
Zorgbelang Groningen, zaVie en Pla�orm 
Ha�nga Verschure staan s�l bij dit eerste 
lustrum.

De belangrijkste punten uit het verdrag
Ÿ Deel uitmaken van de maatschappij -

Zorg ervoor dat mensen met een 
beperking volwaardig kunnen 
meedraaien in de maatschappij.

Ÿ  Kijk hierbij naar Toegankelijkheid -
toegankelijkheid in de volle breedte. 
We bedoelen fysieke toegankelijkheid, 
maar ook toegankelijkheid voor 
mensen met zicht-, gehoor-, verstan-
delijke- en geestelijke beperkingen

Ÿ  Zorg ervoor dat mensen met Werk -
een beperking toegang hebben tot 
werk dat een zinvolle bijdrage levert 
en waarvoor betaald wordt.

Ÿ  iedereen, dus ook mensen Onderwijs -
met een beperking, hebben recht op 
passend onderwijs.

Ÿ  Mensen moeten Zelfstandig wonen -
zo lang mogelijk zelfstandig kunnen 
wonen. Zorg en begeleiding moeten 
worden aangepast aan de persoonlijke 
wensen en situa�e.
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