
 

Samen sterk voor Kwaliteit 
Kennisworkshop VN-verdrag en cliëntenraad 

Natacha Lijding en Mieke van Opstal 

 
De kennisworkshop 
Kim Beenhakker was gastspreker als lid van het cliëntenplatform van 

Prisma en daarnaast hebben we in kleine groepen gesproken over het 

de volgende onderdelen: 

- Hoe denk jij over “samenleving” en wat betekent inclusie voor jou 

- Hoe worden de rechten van de mensen met een ernstige beperking in de Wet langdurige 

zorg behartigd en geborgd. 

- Welke invloed hebben mensen met een beperking op het meedenken en toepassen van 

het VN-verdrag binnen de woonlocatie of thuis 

- Wat is er tot nu toe bereikt 

 
Wat zijn de bevindingen van de deelnemers/wat wordt belangrijk gevonden 

Het VN-verdrag is vanuit een verschillend belang of onderwerp besproken. Voor het overzicht is 

er een verdeling gemaakt. 

Algemeen 

- Nederland heeft te laat geratificeerd, nu is er steeds meer aandacht 

- Mensen zijn niet gelijk, ze willen alleen op dezelfde manier behandeld worden  

- Er is een lange weg te gaan naar gelijkwaardigheid, de bewustwording is er. Is inclusie 

een illusie? 

- De regering wil dat mensen met een beperking in een gewoon bedrijf gaan werken, 

ondertussen gebeurt er onvoldoende om dat te realiseren 

- Prisma heeft over het VN-verdrag een expositie met foto’s, genaamd “Story telling” (zie 

website volgende pagina) 

 

Gericht op de cliënt 

- Cliënten moeten vanzelfsprekend zoveel mogelijk betrokken worden bij alle keuzes die 

moeten worden gemaakt, bij het wonen, werk of zinvolle dagbesteding en bij verbetering 

van de zorg 

- We moeten niet vergeten wat de cliënt zelf wil. Voer de dialoog met de cliënt, hij/zij wil 

meepraten.  

- Iedereen heeft een gebruikshandleiding. Inclusie is maatwerk 

- Het is belangrijk om bewust om te gaan met de privacy en met de informatie die wordt 

opgeschreven in het dossier, in ieder geval moet dit altijd in overleg met de cliënt. 

- Zorgdossier of jaarplan; schrijf in begrijpelijke taal, maak in het jaarplan een 

cliëntenonderdeel 

 

Cliëntenraden/platforms/familieverenigingen etc. 

- In cliëntenraden/platforms/familieverenigingen etc. moeten ook cliënten zitten of in ieder 

geval overleg plaatsvinden met cliënten 

- Via de medezeggenschap en klachtenfunctionaris moet het VN-verdrag veel meer 

aandacht krijgen 

- De familie/verwant moet meer betrokken worden bij de implementatie van het VN-verdrag 

- De rol van verwant is niet altijd gemakkelijk; wat mag je vragen, wat neem ik over, wat 

laat ik bij de cliënt zijn vraagstukken die spelen  

- Moeilijke items of problemen kunnen verdeeldheid in met name de gemengde raden geven 

(cliënten en verwanten) Bespreken en samen op te lossen zou kunnen helpen 

- Het VN-boekje van LFB verspreiden onder de cliëntenraden (zie website volgende pagina 

voor bestellen boekjes) 

 

Gemeenten/Wmo 

- Gemeenten moeten beter geïnformeerd worden over het VN-verdrag. Advies om bij elke 

gemeente een VN-panel op te richten. 

- Er is nog veel te doen m.b.t. het openbaar vervoer, drempelvrije toegang in openbare 

gebouwen (bijv. hellingbaan bij het station) en woningen 

 

 

 

 

 



   

 

Websites over het VN-verdrag 
 

Ieder(in) 

http://gewoongelijk.nl/ 

Voor meer informatie over het VN-verdrag 

 

College Rechten voor de Mens 

https://www.mensenrechten.nl/ 

- Mensen die zich gediscrimineerd voelen kunnen zich wenden tot College voor de Rechten  

   van de Mens. 

- College is aangewezen als toezichthouder op de naleving en implementatie van VN-verdrag 

 

Coalitie voor inclusie  

http://www.coalitievoorinclusie.nl/ 

http://www.vnverdragwaarmaken.nl/vnverdragwaarmaken/vn-ambassadeurs/tools-vn-

ambassadeurs 

De Coalitie voor Inclusie bestaat uit mensen en organisaties die samen werken aan een inclusieve 

samenleving. Een samenleving die gebruikmaakt van ieders talenten en niemand uitsluit. 

In de Coalitie voor Inclusie werken we samen om een inclusieve samenleving te bereiken. Samen 

staan we immers sterker. 

 

Vilans  

http://www.vilans.nl/publicatie-kennisdossier-vn-verdrag-rechten-mensen-beperkingen.html 

VN-verdrag in de praktijk brengen 

In het kennisdossier leest u hoe gemeenten, WMO-raden en lokale belangenorganisaties het VN-

verdrag toepassen. Hierin wordt de samenhang getoond met andere (decentrale) wet- en 

regelgeving. Verder bevat het suggesties, tips, voorbeelden en links naar handige websites om 

het VN-verdrag in praktijk te brengen. 

 

Kennisplein gehandicaptenzorg 

Nieuws 

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/nieuws-vn-verdrag-handicap-

internationale-dag-mensen-beperking.html 

 

Spel YouRight 

https://husite.nl/kus/home/werkplaatsen-2/werkplaats-maatschappelijke-ondersteuning-en-
participatie/kennis-maatschappelijke-ondersteuning-en-participatie/onderwijs-en-lesmateriaal/           
Een spel met als titel YouRight, ontwikkelt door Jeroen Knevel in opdracht van de Hogeschool 

Utrecht. Een actieve manier om Spelenderwijs in teams kennis over en inzicht verwerven in de 

inclusiegedachte en mensenrechten het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een 

beperking. jeroen.knevel@hu.nl 

 
Prisma: expositie met foto’s “Storytelling” 

https://www.prismanet.nl/over-prisma/prisma-en-mensenrechten/foto-expositie-on-tour/ 

Met de foto-expositie wordt in beeld gebracht hoe cliënten, medewerkers, familie en andere 

belanghebbenden kijken naar de rechten van mensen met een beperking in de huidige zorg. 

Prisma is sinds 2015 al bezig om het VN-verdrag onder de aandacht te brengen en toe te passen.  

 

LFB Wolvega 

http://www.lfb.nu/wolvega 

Boekje: “De betekenis van het VN-verdrag” en de poster is op deze website te bestellen 

 

Esdege Reigersdaal Toolbox VN-verdrag  

http://www.eenvoudigcommuniceren.nl/rechten-van-alle-mensen-met-een-handicap 

De link verwijst naar een boek waarin in eenvoudige taal wordt verteld over de rechten van de 

mensen met een handicap. 

Dit boek is onderdeel van een koffer met verschillende bestaande materialen over het VN-verdrag, 

zoals het lichtblauwe boekje van LFB en de poster.  
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