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Iedereen kan meedoen.   
Het zou fijn zijn als iedereen kan meedoen in de samenleving. 
Met ‘samenleving’ wordt bedoeld:  
een groep mensen, die met elkaar leven.  
Bijvoorbeeld in een dorp of stad. 
 
Nu is meedoen soms moeilijk voor mensen met een beperking.  
Een paar voorbeelden: 

- Mensen wonen soms nog op een instellingsterrein, samen met 
andere mensen met een beperking.  

- Cafés hebben  soms geen toilet voor mensen in een rolstoel. 
- Folders en brieven zijn vaak in moeilijke taal geschreven. 

 
 
In deze samenleving kunnen mensen met een beperking gewoon 
meedoen: 

- wonen in een straat naast mensen zonder beperking  
- lid worden van een gewone sportclub of vereniging 
- naar een gewone school gaan 
- werken in een winkel, zwembad of ergens anders 
- makkelijk naar binnen gaan bij openbare gebouwen  
- naar een invalidentoilet gaan in openbare gebouwen 

  
 
VN-verdrag voor mensen met een beperking 
Bijna alle landen van de wereld werken samen  
in de Verenigde Naties (VN).  
De landen van de VN maken met elkaar afspraken. 
Deze afspraken worden opgeschreven in wetten of verdragen. 
 
De VN heeft op 13 december 2006 een verdrag gemaakt  
voor mensen met een beperking.  
In het verdrag staat: 

- mensen met een beperking kunnen meedoen  
     in de samenleving.   Het is hun recht. 
- alle mensen zijn gelijkwaardig zijn.  

 

stad

moeilijk

wereldbol

afspraak



 
Niemand is beter of slechter. een beperking hebben  
kan een probleem zijn 
Het probleem kan het gevolg van hoe dingen geregeld zijn. 
 
 

 
Een voorbeeld 
Op het stemformulier voor de Tweede Kamer staat alleen maar tekst. 
Vind jij lezen moeilijk?  
Dan ga jij misschien niet stemmen.  
Met foto’s op het stemformulier zou jij misschien  
wel kunnen stemmen. 
 
Met andere afspraken en regels kunnen mensen met een beperking  
veel vaker meedoen. 
De samenleving moet ervoor zorgen dat iedereen  
een zelfstandig leven kan leiden. Een leven op een manier  
die iemand zelf kiest. 
 

 Wat heeft Nederland gedaan met het VN-verdrag? 

        Nederland heeft het VN-verdrag voor mensen met een beperking  
        in    2007 ondertekend.  
        Zo heeft Nederland gezegd: wij zijn het eens met het verdrag. 
        Nederland heeft helaas nog niet veel gedaan om de afspraken  
        in het verdrag na te komen.  
        Nederland moet het verdrag nog ‘ratificeren’. 

 
  Dat betekent: 
  beloven om de afspraken in het verdrag worden nagekomen.  
  De meeste Europese landen hebben het verdrag  
  al wel ‘geratificeerd’. 
 
Wat moet Nederland doen? 
De volgende dingen zou Nederland moeten doen: 

 Mensen met een beperking krijgen dezelfde rechten als anderen  

 Bestaande wetten en regels worden aangepast. 

 Iedereen kan meedoen en is welkom. 

 Gemeenten, organisaties voor zorg en welzijn, bedrijven 
      en scholen veranderen daarom hun regels ook, 
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Mensen met een beperking geven hun mening.  
Zij vertellen zelf: 

 wat er naar hun idee moet veranderen  

 waarom het VN-verdrag zo belangrijk is.  
 

 
 

Coalitie voor Inclusie  
Een coalitie is een groep mensen, die samen ergens aan werkt.  
Inclusie betekent mee kunnen doen in de samenleving. 
In een inclusieve samenleving is iedereen welkom.  
Niemand wordt buitengesloten. 
 
Mensen met een beperking kunnen meedoen in de samenleving. 
De Coalitie voor Inclusie werkt daaraan.  
De Coalitie voor Inclusie wil dat Nederland eraan werkt om de 
afspraken in het VN-verdrag na te komen. 
 
 
De coalitie voor Inclusie organiseert allerlei activiteiten 
Op de website van de Coalitie voor Inclusie kun je  
lezen wat voor activiteiten er georganiseerd worden.  
De website is: www.coalitievoorinclusie.nl  
Op deze site staan ook activiteiten vermeld, die anderen 
organiseren. 

 
Wat doe jij? 
Wat doe jij? 
Hoe zorg jij dat mensen met een beperking gewoon kunnen 
meedoen? 
Misschien heb je hierover gesproken bij de sportschool? 
Misschien heb je hierover gesproken met andere mensen? 

                               
Vertel ons wat jij gedaan hebt op www.vnverdragwaarmaken.nl  
 
Daar kun je ook meer lezen over het verdrag, zien welke activiteiten er zijn en 
filmpjes bekijken.  
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