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Voorwoord

Beste lezer,

Dit boekje is gemaakt door de VN ambassadeurs 
Jeanet Wardenier en Henk van Dijk, werkzaam bij 
de LFB in Wolvega. 
Zij geven in gemakkelijke taal informatie over het 
VN-verdrag. Mensen met een beperking zijn zich 
vaak niet bewust van de rechten en plichten 
van het VN-verdrag. Daarom is informatie over 
het verdrag belangrijk.

Zo kunnen mensen met een beperking en hun 
omgeving zich bewust worden van de inhoud en 
de bedoeling van het VN-verdrag. 
Zij hopen dat door het gebruik van dit boekje steeds 
minder mensen met een beperking worden uit- en 
buitengesloten. 



1
Hoe is het VN-verdrag ontstaan ?

De Verenigde Naties (VN) zijn opgericht in 1945. 
Het doel van de VN is het beschermen en bevorderen 
van de rechten van mensen. 

De thema’s van de VN gaan over: 
• Vrede
• Veiligheid 
• Mensenrechten

In 1948 heeft de VN een wereldwijde verklaring over 
de rechten van de mens opgesteld. 

Een apart verdrag voor mensen met een beperking 
bleek door de tijd heen nodig te zijn, omdat hun 
rechten nog niet goed beschermd werden.

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met 
een beperking is in 2006 gemaakt. In 2007 is het 
door Nederland ondertekend.

In 2016, tien jaar later, werd in Nederland het verdrag 
door de regering bekrachtigd. Zodat iedereen er nu 
mee aan de slag moet. Alle rechten van mensen met 
een beperking die in het verdrag staan, gelden nu ook 
in Nederland. 
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Wat is het VN-verdrag ?

Het VN-verdrag is een serie afspraken tussen landen. 
Het bestaat uit 50 artikelen.
Deze artikelen beschrijven de regels, de rechten en 
plichten hoe de regering, gemeente, organisatie, 
zorg en welzijn de rechten van mensen met een 
beperking moet toepassen. 

De bedoeling is dat iedereen mee kan doen in de 
samenleving, zodat niemand wordt buitengesloten 
en iedereen gelijke kansen heeft. 

Elk mens heeft recht op een goed leven. Daaruit volgt 
dat je rechten hebt, bijvoorbeeld op onderwijs en op 
je eigen mening.

Alle mensen met een beperking hebben dezelfde 
rechten en plichten als mensen zonder beperking. 
Ook al heb je hulp nodig, iedereen is gelijkwaardig.

Het doel van het VN-verdrag

De overheid, gemeenten, instellingen, organisaties en 
bedrijven moeten er voor zorgen dat mensen met een 
beperking, net als ieder ander, mee kunnen doen in de 
samenleving. Zij kunnen dat onder andere doen door 
scholen en werk open te stellen voor iedereen. 
Op die manier wordt iedereen de kans gegeven om 
te leren en te werken. Wanneer mensen daar steun 
of begeleiding bij nodig hebben, dan moeten ze die 
krijgen. Ook meedoen in de wijken, dorpen en steden 
maakt deel uit van het doel van het VN-verdrag.

Een aantal VN-regels zijn:

Anderen mogen niet beslissen over mensen met een 
beperking. Beslissingen die over jouw leven gaan neem 
jij zelf. Als je wilt, helpt iemand jou bij het nemen van 
besluiten. Jij mag kiezen door wie je geholpen wilt 
worden. Je kiest iemand die jij vertrouwt, iemand die 
jou goed begrijpt. 

Mensen met een beperking hebben het recht om te 
kiezen waar ze willen wonen en met wie.

Mensen met een beperking hebben het recht om te 
stemmen bij verkiezingen.
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Het recht op leven

Mensen met een beperking hebben het recht 
om geboren te worden en te leven. 

Iedereen is van waarde voor anderen, 
ook al hebben mensen hulp nodig. 

Het is niet de bedoeling om mensen met een 
beperking anders te behandelen. Het is de bedoeling 
dat mensen met een beperking mee gaan doen in de 
samenleving, iedereen op haar of zijn eigen manier.

Het is de bedoeling dat iedereen leert hoe je samen 
mee kunt doen in de wijk, dorp of stad waar je woont. 
Dat kan door bijvoorbeeld lid te worden van een 
vereniging en/of vrijwilligers werk te doen binnen een 
vereniging. Daardoor leer je meer mensen kennen.

Het recht op zelfstandig wonen

Mensen met een beperking mogen 
kiezen om zelfstandig te wonen, 
eventueel met hulp. Je bent niet 
verplicht om in een tehuis of 
woonvorm te wonen.

De 50 artikelen van het VN-verdrag

Het VN-verdrag bestaat uit 50 artikelen. Die gaan over 
werk, onderwijs, zelfstandig wonen, toegankelijkheid, 
vrije tijd, gelijkheid, vrijheid en recht op leven. Het is 
de bedoeling dat, wanneer je een beperking hebt en 
je weet wat het VN-verdrag inhoudt, je de informatie 
bewust gebruikt, eventueel met hulp.

Nu leggen we een aantal belangrijke artikelen verder 
uit. 

Mensen met een beperking hebben recht op gemakkelijke taal

Taal moet voor iedereen gemakkelijk 
en begrijpelijk zijn. Hulpmiddelen bij de 
verschillende beperkingen kunnen zijn: 
tekst in braille of voorgelezen, pictogrammen, 
gebarentaal en een tolk.

Mensen met een beperking hebben 
het recht op een eigen gezinsleven

Iedereen heeft het recht op een eigen 
gezin, om samen te wonen of te trouwen en voor 
kinderen te kiezen. Mensen met een beperking zijn 
daarop geen uitzondering.
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Het recht op sport

Mensen met een beperking hebben 
het recht om zich bij een sportclub 
naar keuze aan te sluiten en mee te doen. 

Iedereen heeft het recht op vrije tijd

Ze hebben het recht om hun vrije tijd op 
hun eigen manier in te vullen.

Het recht op onderwijs

Iedereen heeft recht op goed onderwijs samen met 
leeftijdgenoten in de buurt waar hij/zij woont. 
Onderwijs dat je uitdaagt en helpt om te leren op jouw 
manier, met jouw talenten. Door de dingen zelf te gaan 
doen op je eigen tempo (zwemmen leer je ook door 
het zelf te doen).

Het recht op toegankelijkheid

Alle gebouwen, zoals het gemeentehuis, 
winkels, het zwembad en de school,
moeten toegankelijk zijn voor mensen 
met een beperking. 

Het recht op werk 

Mensen met een beperking hebben 
recht op werk in de samenleving. 

Iedereen moet met zijn of haar mogelijkheden 
mee kunnen doen in een bedrijf of in een 
organisatie. 

Het VN-verdag zegt dat mensen met een 
beperking recht hebben op een baan die bij ze 
past en waar ze geld mee kunnen verdienen.

Het recht op vervoer

 Het openbaar vervoer moet zo werken 
 dat de mensen met een beperking 
gemakkelijk zelfstandig kunnen reizen. 
Sommigen hebben daarbij hulp op de 
achtergrond nodig.

Het recht op goede zorg

Mensen met een beperking hebben recht op 
medische hulp en het recht op goede zorg.
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Het recht op eigen regie

Mensen met een beperking willen graag zelf de regie 
hebben. 
Eigen regie betekent dat je zelf, eventueel met hulp, 
een beslissing mag nemen. Bijvoorbeeld wanneer het 
over jouw leven gaat.

Het recht om inspraak te hebben 

Inspraak is dat je mag zeggen wat je van iets vindt. 
Ook jouw mening is belangrijk en telt mee. Voorbeeld: 
als wij thuis vakantieplannen maken, heeft iedereen 
inspraak. Iedereen mag zeggen waar hij het liefst met 
vakantie naartoe zou willen. 

Het recht op privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Op de plek waar jij 
woont kunnen anderen niet zonder jouw toestemming 
binnen komen. Mensen met een beperking hebben 
persoonlijke informatie die niet iedereen hoeft te 
weten.

Het recht op ondersteuning

Mensen met een beperking hebben recht op hulp. 
Wanneer je zelf iets niet kunt, dan lukt het misschien 
wel met hulp. En met hulp kun 
je misschien leren om het zelf te 
doen. 
Begeleiding mag met je mee kijken, 
maar niet alles voor je doen en 
beslissen.



Gelijkwaardigheid

Je hebt het recht op gelijke voet mee te doen 
in de samenleving. 

Dit is niet alleen zo voor mensen met een beperking, 
maar ook voor mensen zonder een beperking.

Iedereen verdient het om een gelijke kans 
te krijgen in de samenleving.

Hoe gaan we aan het werk met het VN-verdrag ?

De overheid moet de regels aanpassen zodat ze 
kloppen met wat in het verdrag staat. 
 
Gemeenten, bedrijven, zorg- en welzijnsorganisaties
en scholen moeten, net als de regering, aan de slag 
om de regels uit het verdrag uit te voeren. 

Mensen met een beperking moeten zelf ook aan de 
slag. Bijvoorbeeld door zichzelf in te zetten en of 
anderen te vertellen over het VN-verdrag. Het moet 
van twee kanten komen.

Na 2 jaar moet de regering de VN laten weten hoe 
ze ermee bezig zijn. Ze maken daarvan een verslag. 

Mensen met een beperking maken zelf ook een 
verslag, over hoe het gaat in het leven van elke dag, 
met de uitvoering van de regels. 
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Niet meedoen: (uitsluiting) betekent

Dat je niet mag werken.

Dat je niet mag gaan sporten bij sportclubs 
in je omgeving.

Dat je niet mag meedoen in een belangenvereniging, 
cliënten of bewonersraad.

Dat je niet mag meedoen bij een buurtvereniging. 

Dat je niet mag leren om sterker te worden.

Wanneer anderen alles voor je blijven doen.

Als burger erbij horen (inclusie)

Het is belangrijk:

Dat je je beperking neemt zoals die is.

Dat je voor je zelf op komt.

Dat als je verdrietig bent, je troost kunt vinden. 

Dat je vrienden maakt in je omgeving. 

Dat je je goed voelt in wat je doet.

Dat je naar buiten gaat en dingen samen 
gaat doen in je omgeving. 
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Verenigingen die mensen met een beperking en hun 
omgeving kunnen helpen het VN-verdrag uit te voeren 

De LFB www.lfb.nu

De LFB is een vereniging dóór en vóór mensen 
met een verstandelijke beperking. De LFB werkt 
met ervaringsdeskundigen met een verstandelijke 
beperking. Zij gebruiken hun ervaringen om andere 
mensen te ondersteunen en te versterken. 

Vereniging Inclusie Nederland www.inclusienederland.nl

Inclusie Nederland is een vereniging van mensen 
die staan voor een goed leven van mensen met 
een beperking, midden in de samenleving. 

Coalitie voor inclusie www.coalitievoorinclusie.nl

Dit is een netwerk dat opkomt voor mensen met een 
beperking. Ze willen dat het VN-verdrag uitgevoerd 
wordt. En dat iedereen dezelfde kansen heeft 
om mee te doen. De Coalitie voor Inclusie zorgt 
dat de mensen met een beperking informatie
krijgen over het VN-verdrag.
 www.vnverdragwaarmaken.nl

Het moet mogelijk zijn

Dat iedereen mag leren en ontwikkelen.

Dat iedereen mee mag doen in een 
cliënten- of bewonersraad.

Dat je voor je zelf mag opkomen, 
je mag je stem laten horen.

Dat je naar een school kan gaan in jouw omgeving, 
een school waar jij naar toe wilt gaan.

Dat wat je zelf kunt je ook zelf mag doen, 
óf je leert het zelf te doen met hulp.

Dat iedereen mag meedoen 
in een buurtvereniging.

Dat iedereen bij de politieke partijen betrokken wordt, 
ook mensen met een beperking.

Conclusie: ook al is het VN-verdrag er nu, er moet nog 
veel veranderen. Mensen met en zonder een beperking 
hebben nog veel te leren om samen te leven.
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Inclusie: Erbij horen.

Exclusie: Uitsluiting. Het verwijderen van mensen 
uit een bepaalde kring.

Rechten: Een recht is iets wat je mag doen of mag 
hebben. Dat is afgesproken.

Plichten: Je plicht is wat je hoort te doen. Omdat 
het regels zijn waar iedereen zich aan moet houden, 
mensen met en zonder een beperking. 

Mensenrechten: Mensenrechten zijn de rechten die 
ieder mens heeft. Bijvoorbeeld dat je hardop mag 
zeggen wat je denkt. In sommige landen word je dan 
in de gevangenis gezet.

Gelijkwaardigheid: Iedereen is verschillend en kan 
verschillende dingen. Niet iedereen kan tuinman zijn, 
of minister worden, maar als mens heb je dezelfde 
waarde.

Woordenboek moeilijke woorden

Bekrachtigd: Zorgen dat rechten of afspraken geldig 
worden. Als de rechten geldig zijn, moet iedereen zich 
er aan houden en ze uitvoeren.

Overheid: De overheid is de regering van een land 
en alle mensen die daarvoor werken. Dat zijn de 
koning of koningin, de ministers en hun ambtenaren. 
De overheid, dat zijn ook de mensen die een 
gemeente of provincie besturen.
 
Doelen: Iets wat je wilt bereiken.

Tolk: Een tolk vertaalt de woorden van 
iemand die een andere taal spreekt. 
Dan kan iedereen die persoon begrijpen.

Gezinsleven: Een gezin bestaat uit ouders en kinderen. 
 
Samenleving: Is hetzelfde als maatschappij. Dat zijn 
alle mensen samen en de manier waarop ze leven en 
met elkaar omgaan.

Netwerken: Is contacten leggen met andere mensen.

Netwerk: Zijn mensen die je kent en die bij jou horen. 
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Dit boekje werd mogelijk gemaakt door

De LFB Wolvega 

Vereniging Inclusie Nederland

Coalitie voor Inclusie
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Jeanet Wardenier en Henk van Dijk geven in 
gemakkelijke taal informatie over het VN-verdrag.

Zo kunnen mensen met een beperking en 
hun omgeving zich bewust worden van de inhoud 
en de bedoeling van het VN-verdrag. Zij hopen dat 

door het gebruik van dit boekje steeds minder mensen 
met een beperking worden uit- en buitengesloten.


