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Participatie van mensen met 

beperkingen: doet u mee?

Hennie Boeije, NIVEL
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Samen het VN-verdrag waarmaken

 Waar gaat het VN-verdrag over?
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Respect voor 

verschillen en 

overeenkomsten

Inherente 

waardigheid



Samen het VN-verdrag waarmaken

 Artikel 9: Alle gebouwen en voorzieningen dienen voor mensen 

met een handicap toegankelijk te zijn.

 Artikel 19: Een gehandicapt persoon heeft het recht om 

zelfstandig te wonen als hij of zij dat kan of wil.

 Artikel 24: Kinderen met een handicap hebben recht op 

onderwijs.

 Artikel 25: Mensen met een handicap hebben recht op gratis of 

betaalbare gezondheidszorg. 

 Artikel 27: Gehandicapte mensen hebben recht op arbeid.

 Artikel 29: Mensen met een handicap hebben recht op 

deelname aan het openbare leven. 

 Artikel 30: Gehandicapte mensen hebben net als iedereen recht 

op vrije tijd, recreatie en deelname aan sportactiviteiten. 
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Maatschappelijke positie van jongeren
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Jongerenpanel programma Zorg én Perspectief FNO



Wat gebeurt er als je niet participeert?
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Mensen met een chronische ziekte

Mensen met lichamelijke beperkingen

Mensen met een verstandelijke beperking

Ouderen

Sinds 1998

Sinds 2006

Sinds 2009

Sinds 2005

Wat zegt onderzoek over participatie

Panels waarmee we participatie volgen door de tijd:

• 550 mensen met een lichte of matige verstandelijke beperking

• 350 familieleden van mensen met een verstandelijke beperking

• 4.000 mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking

Financiering ministeries van VWS en SZW en m.m.v. VGN, SCP, 

Ieder(in) en Patiënten Federatie Nederland. 



Participatie (bron: NIVEL Participatiemonitor 2015)
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Participatie voorzieningen in de buurt
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Internetactiviteiten
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Behoefte aan participatie 
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Behoefte aan participatie 
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Eenzaamheid (bron: Nivel Participatiemonitor 2015)



De samenleving 

 Kaal, armoedig, kleurloos

 Verlies van talent
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Dus het VN-verdrag is 

er niet alleen voor de 

mensen met 

beperkingen maar voor 

de hele samenleving. 



College Rechten van de Mens

Inclusie: De situatie waarin iemand geen 

obstakels ervaart om mee te kunnen doen aan 

de samenleving en specifieke maatregelen voor 

mensen met een beperking vrijwel niet nodig 

zijn. Het betekent dat iedereen ongeacht zijn 

achtergrond of huidige situatie er als 

vanzelfsprekend bij hoort, ervaart dat hij 

welkom is en contact kan maken met zijn 

omgeving.’ (Scholten & Schuurman, 2015)
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Participatie bevorderen

Individu en samenleving

Drempels afbreken en openstaan

Vaardigheden leren en bewustzijn

16



Het VN-verdrag: doet u mee?
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