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Belangenorganisaties stellen manifest VN verdrag op voor mensen met een verstandelijke 

beperking  

Met het manifest willen belangenorganisaties aandacht vragen voor een specifieke uitwerking van het VN verdrag 
handicap voor mensen met een verstandelijke beperking.  Het VN verdrag handicap gaat over de rechten van 
mensen met een beperking en is op 14 juli 2016 in werking getreden. 
 
Aanleiding om met dit manifest te komen is dat in het VN verdrag en ook in het Programma Onbeperkt Meedoen, 
waarmee het Kabinet het VN verdrag in ons land wil uitvoeren, geen specifieke uitwerking voor onderscheiden 
doelgroepen wordt aangegeven. 
In de praktijk merken wij dat er tamelijk simplistisch gedacht wordt over wat het verdrag betekent: iedereen moet 
volwaardig meedoen in de samenleving. Maar wat ‘meedoen’ betekent en hoe de samenleving er voor een individu 
met een beperking uit moet zijn is heel verschillend. Voor de één kan het belangrijk zijn dat de samenleving beschut 
en overzichtelijk is, terwijl voor de ander de samenleving groot en open moet zijn. We kennen genoeg voorbeelden 
van mensen met een verstandelijke beperking die wonen in de gewone samenleving en daar een geïsoleerd en 
eenzaam bestaan leiden.  
 
Waar we voor pleiten is dat bij de uitwerking van het VN verdrag niet van algemene mooi klinkende slogans 
uitgegaan wordt, maar dat vanuit het individu gekeken wordt wat hij/zij nodig heeft om zich deel te kunnen voelen 
van een voor hem/haar zingevende samenleving. Dat is niet alleen een verantwoordelijkheid voor de landelijke 
overheid, maar ook voor gemeenten, zorgaanbieders en andere organisaties die iets voor mensen met een 
verstandelijke beperking willen/moeten betekenen. 
 
Het manifest zal op 4 december aangeboden worden aan de Vaste Kamercommissie van VWS en zal vervolgens 
verzonden worden naar o.a. gemeenten, zorgaanbieders en scholen. 
 
 
 

                                                                      

 
 

 

 

 
 
 

Noot voor de redactie:  
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Pouwel van de Siepkamp, voorzitter KansPlus, via 

p.vandesiepkamp@kansplus.nl of via 06-55161136. 

 

  

        

mailto:p.vandesiepkamp@kansplus.nl

