
#jekomterwelin 

Workshop
Een toegankelijke samenleving!

Invoering VN-Verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap

Vrijheid
Voor ons betekent vrijheid eigen regie over ons leven. 

De keuze om te gaan en staan waar en hoe 
we dat willen, ongeacht onze beperking. 

Wij willen dezelfde vrijheden hebben als anderen. 
Wij willen bijvoorbeeld zelf de scholing, de verzorgers 

en hulpmiddelen kunnen kiezen die bij ons passen. 
Dat betekent dat anderen niet voor ons bepalen 

of beslissen. Zo kunnen wij gelijkwaardig 
meedoen in de samenleving. 

‘Wij staan op!’ is een initiatief van jongvolwassen mensen met
een beperking die meer vrijheid, gelijkheid en menselijkheid 

aan de politiek en de samenleving vragen. 

Voor meer informatie: info@wijstaanop.nl 
of bezoek onze website: www.wijstaanop.nl

Workshop



Mogen we ons voorstellen? Wij zijn jongvolwassenen met een fysieke 
beperking verenigd in de beweging ‘Wij Staan Op!’. Wij hebben ons met 
succes ingezet voor de ratificatie van het VN-Verdrag afgelopen jaar. 
Door onze persoonlijke ervaringen, verhalen en kennis weten we pre-
cies hoe u onze ‘drempels’ kunt slechten. Vaak simpeler dan u denkt.

Workshop 
#jekomterwelin!

In de workshop denken we met u mee over hoe uw organisatie stap 
voor stap kan voldoen aan het VN-Verdrag en daarmee een bijdrage 
kan leveren aan een toegankelijkere samenleving. Wij zetten daarvoor 
onze kennis in en laten u op een praktische manier zien wat er anders 
kan. Wij gaan op zoek naar ‘quick wins’ en bedenken met u hoe verder 
te werken aan meer structurele oplossingen die praktisch zijn en echt 
werken. Zaken als:

•   Verbeteren van de algemene toegankelijkheid van o.a. gebouwen, 
     vervoer en websites (leesbaar en hoorbaar)
•   Het in dienst nemen van een persoon met een beperking
•   Nadenken over de wijze waarop het VN-Verdrag gevolgen heeft 
     voor medewerkers en hoe ze naar mensen met een beperking kijken
•   Het opleiden van de mensen in uw organisatie als u een persoon met 
     een beperking in dienst neemt
•   Het integreren van deze veranderingen op zowel inhoud als 
     toegankelijkheid van het basis- en het vervolgonderwijs
•   Het inzetten van  professionele ervaringsdeskundige hulp bij 
     het realiseren van uw doelen op dit gebied
•   Het inslaan van nieuwe wegen bij het effectief en efficiënt inrichten 
     van betaalbare zorg voor mensen met een beperking
•   Het vanuit het belang van de mens met de beperking effectief en 
     efficiënt aanpakken van de bureaucratie rondom de persoon met 
     een beperking

Uiteraard kunnen er voor uw organisatie andere uitdagingen zijn. 
We denken vooraf met u na over wat voor uw organisatie belangrijk
is om te voldoen aan het VN-Verdrag. 
Uiteraard zijn er kosten aan de workshops verbonden, maar die houden 
we zo laag mogelijk. Slechts één voorwaarde: Een rolstoeltoegankelijke 
ruimte. Mail ons voor informatie over onze tarieven.

Nu begint voor u en ons het echte werk!
Na de ratificatie volgt de realisatie! Het concreet maken van het 
beleid voor uw organisatie en voor de (lokale) overheid die leiden 
tot maatregelen die de samenleving voor ons toegankelijker maken. 
Wij denken graag samen met u na over het inzetten van onze 
(ervarings-) deskundigheid. We hebben hiervoor een workshop 
ontwikkeld waarin we aandacht geven aan de belangrijkste 
onderwerpen uit het VN-Verdrag.

Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
is in 2016 aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. 
De implementatie ervan is formeel vanaf 1 januari 2017. 

Dit VN-Verdrag is een aan- èn invulling op VN-Verdrag van de Universele 
Rechten van de Mens. Bedoeld om er voor te zorgen dat mensen met 
een beperking ook van de universele rechten gebruik kunnen maken.


