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Toegankelijkheid 

Toegankelijkheid 

 
6 maart 2017 



VN-verdrag 14 juli 2016 
- waardigheid en Rechten van de Mens 

- rechten van personen met een beperking 

- van gelijke behandeling naar inclusie 
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alle soorten beperkingen:  
 

psychisch 

fysiek 

verstandelijk 

zintuigelijk  

 

rechten en vrijheden  

op alle levensdomeinen: 
 

1. regulier onderwijs  

2. zelfstandig wonen  

3. consument zijn  

4. gelijke kansen als werknemer/gever 

5. toegang tot (digitale) informatie, 

financiering, (openbare) gebouwen  

en openbaar vervoer.  

 



VN-verdrag >> Inclusieve samenleving 

DUS: 

 

Toegankelijkheid is véél meer dan enkel 

gericht op ‘Sociaal’ en ‘Voorzieningen’ 

 

Inclusieve samenleving: 

 

Volledige deelname, toegang tot 

voorzieningen en gelijke mogelijkheden  

voor alle burgers 

 

Ondersteuning bij beperkingen is een recht  

 

Integrale Toegankelijkheid:  

Fysiek - Wonen - Zorg - Ruimte - Welzijn  

Onderwijs - Arbeidsmarkt  

Digitale info & data - Burgerbetrokkenheid 

 

 

 



Implementatie VN-verdrag 

 

’een beetje inclusief’ bestaat niet 

 

“Uitvoering van een Mensenrechtenverdrag 

neemt jaren in beslag” 

(VN-Comité voor de Rechten  

van Personen met een Handicap) 

 

”Realisatie van een inclusieve samenleving 

 is niet op een knop drukken”  

(VWS-staatssecretaris van Rijn) 

 

Veel en brede inzet vereist 

van overheid en samenleving 

 

Focus op samenhang 

 

Geleidelijke maar fundamentele verandering 

 

 

 

 



Wat er al is…. 

1. Wmo - huishouden-vervoer-ontmoeting 

 

2. Wetboek van Strafrecht  

    ‘handicap’ als discriminatiegrond 
 

3. Wet gelijke behandeling 

     onderscheid in gedrag-bejegening-fysieke omgeving 

      onderwijs-arbeid-wonen-OV: nu + goederen-diensten 
 

4. Bouwbesluit (fysieke toegang en bereikbaarheid) 

     technisch-fysieke specificaties bij nieuwbouw 
 

5. Internationaal Toegankelijkheidssymbool - CG-raad 
 

6. Algemene Subsidieverordening  

    toegankelijkheidsvoorwaarden aan subsidiepartners 
 

7. Participatiewet - toegang tot onderwijs en arbeidsmarkt 
 

8. Diverse verdragen - EVRM bijvoorbeeld 

 

9. Openbare ruimte 
     Parkeren – Aanpassing Bushaltes 

 

 

Een praktijk op basis van vele regels en bepalingen vanuit o.a.: 



Wat vraagt het verdrag 

Geen ’nieuwe’ regels - plannen - uitvoering 
 

1. Aansluiting bij Rechten van de Mens    
 

2. Aansluiting bij bestaande regels en praktijk 
 

3. Aansluiting bij decentralisaties 

 

Wel nieuwe benadering 
 

3. Inclusiviteit = Samenhang en Integraliteit  
 

4. Aanpak formuleren  
     

5. Monitoring en Verantwoording  

 



Aanpak van Den Helder 

Onze Inclusie-agenda betreft reeds vele terreinen 
 

- (Zelfstandig) Wonen 

- Openbare gebouwen en openbare ruimte 

- Arbeid & Onderwijs 

- Verkeer & Vervoer 

- Vrije Tijd 

- Maatschappelijke participatie 

- Communicatie 

 

Versterken van wat we hebben en doen 

 



Agenda 22 
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22 VN-standaardregels 
 

Verdere Inclusie-acties 
 

Doorontwikkelen op basis van ‘Agenda 22’: 
     

Agenda 22 bevat uitgangspunten t.a.v. Toegankelijkheid op terreinen: 

- Fysieke omgeving 

- Onderwijs & Werk 

- Informatie & Communicatie 

- Voorzieningen sport-cultuur-recreatie 

- Persoonlijke levenssfeer 

 

Ontwikkeling van een ‘Big 5’-Agenda in samenwerking met: 

    - Adviesraad Sociaal Domein 

    - met betrekking van onderwijs- en ondernemersveld  

    - met versterking wijk/buurt-gerichtheid 

    - met communicatie & moderne media 

 

 



En…Monitoring  
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Wat: 

 

- Realisatie van algemene toegankelijkheid 

- Verbod op onderscheid op beperking 

- Treffen van toegankelijkheidsvoorzieningen 

- Resultaten en kosten 

 
Hoe: 

 
Rijk neemt initiatief 

Commissie voor de Rechten van de Mens: 

(onafhankelijke autoriteit) 

- Monitoringsfunctie 

- Klachtenbureau 

 

 


