
VN-verdrag voor gelijke rechten 
van mensen met een beperking



Voorstellen



Welkom bij de VN workschop



LFB
 De LFB is een vereniging dóór en vóór mensen met een licht 

verstandelijke beperking

 Wij werken als ervaringsdeskundige om het VN verdrag waar te 
maken in onze omgeving waar wij wonen en werken

.

 Met het VN verdrag kun je ook opkomen als cliëntenraad voor de 
rechten van je achterban 

 En met het VN- verdrag kun je opkomen in je eigen omgeving waar 
je woont en werkt



Mijn werkzaamheden bij de LFB

 Ik ben VN-ambassadeur

 Ik geef gastlessen en workschops over het VN-verdrag

 ik heb VN-boekje in begrijpelijke taal geschreven.
Ik ben nu een VN boekje aan het schrijven waar de 50 regels in 
staan beschreven in begrijpelijke taal

 Ik heb zelf een cursus ontwikkeld die in 7 dagdelen wordt gegeven
aan mensen met een verstandelijke beperking in begrijpelijke taal



Als VN-ambassadeur vind ik het belangrijk:

 Dat mensen met en zonder een beperking gaan samen gaan 
werken aan inclusie  (Inclusie betekend meedoen in je 
omgeving waar je woont en werkt)

 Ik vind het belangrijk dat mensen met een verstandelijke 
beperking bij cliëntenraden meer informatie krijgen over het 
VN-verdrag en hoe je het kunt gebruiken

 Ik vind het belangrijk dat mensen met een verstandelijke 
beperking leren voor zichzelf op te komen met hulp van de 
rechten van het VN verdrag        



Mijn verhaal
Ik ben geboren met een aangeboren heupafwijking en met een 
verstandelijke beperking

Ik heb mijn beperking zelf eerst niet geaccepteerd, omdat ik niet 
geleerd had om er mee om te gaan

Ik wilde vroeger niet weten dat ik een verstandelijke beperking 
had en wilde er niet over praten

Bij de LFB kan ik er gewoon over praten en heb ik mijn 
beperking geaccepteerd. 

Nu werk ik met mijn levensverhaal 
als VN ambassadeur



Het doel van deze VN-masterclass

 Jullie worden bewust van wat 
het VN-verdrag betekent

 Jullie leren hoe je actief met 
het VN-verdrag aan de slag 
kunt gaan nu en in de 
toekomst 



VN-verdrag
In 2006 is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een 
beperking opgesteld

Mensen met een beperking hebben daar zelf aan meegewerkt

Het VN-verdrag is in 2016 in werking gegaan in Nederland     

Het bestaat uit 50 artikelen

In dit verdrag zijn alle mensenrechten vastgelegd



VN-filmpje



Uitleg VN-artikelen

 Voordat we met de VN-artikelen aan de slag gaan wil ik over een 
paar VN-artikelen uitleg geven

 Mensen met een beperking hebben rechten

 Mensen met een verstandelijke beperking weten vaak niet welke 
rechten er voor hun zijn



Artikel 1

 Doel van het VN-verdrag is om mensen met een beperking gelijke 
rechten te geven

 Het is belangrijk om rekening te houden met wat mensen zelf 
willen

 Niet over maar met mensen

 Behandel mensen net zoals je zelf behandeld wilt worden 



Artikel 2 

Recht op begrijpelijke taal

 Mensen met een verstandelijke beperking hebben recht  op 
begrijpelijke taal

 Belangrijk dat informatie ,brieven en folders begrijpelijk zijn

 Iedereen moeten hier aan gaan werken in jouw omgeving 
Zoals binnen instellingen, gemeente waar je woont en werkt



Artikel 5
Discriminatie

 Het is verboden om mensen met een beperking te 
discrimineren

 Discrimineren betekent dat iemand niet mag meedoen, omdat 
hij of zij een beperking heeft 

 Je mag mensen niet voortrekken of buitensluiten



Artikel 9 
Toegankelijkheid 

 Alle gebouwen en voorzieningen moeten voor mensen met een 
beperking toegankelijk zijn

 Iedereen moet kunnen reizen met het openbaar vervoer, ook als 
mensen met een rolstoel extra hulp nodig hebben

 Het is belangrijk dat mensen met een beperking zelf laten weten als 
iets niet toegankelijk is

 Je kunt dit in de cliëntenraad bespreken met wie je dit wil gaan 
bespreken



Artikel 24
Het recht op onderwijs 

Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking hebben 
recht op onderwijs en dezelfde mogelijkheden als alle andere kinderen 
en volwassenen  

LANG LEVEN LEREN

Waar nodig moeten er geholpen worden om het  leren voor iedereen 
toegankelijk te maken



Filmpje praat met mij



Opdracht: praatposters

 We gaan een half uur werken in vijf groepen

 Elke groep krijgt een praatposter met een VN regel die gaan 
jullie bespreken met elkaar

 Daarna gaan jullie samen de poster invullen

 Per groep gaan jullie de poster presenteren

Succes!





Nabespreken

Welke artikel hebben jullie besproken

Wat vind je belangrijk wat jullie besproken hebben

Hoe vonden jullie het om te praten over het VN verdrag



Bedankt voor uw aandacht!

Zijn er nog 
vragen?

Jeanet Wardenier
Willem Lodewijkstraat 68
8471 BL Wolvega
T 0561-610010

j.wardenier@lfb.nu

mailto:j.wardenier@lfb.nu

