MEE en het VN verdrag handicap
Alle mensen met een beperking hebben dezelfde rechten en plichten als mensen
zonder beperking. Dat staat in het VN verdrag handicap. In deze rubriek geven wij van
de belangrijkste artikelen uit dit verdrag een voorbeeld uit het dagelijks leven. Dit
doen wij omdat het belangrijk is dat er nog meer aandacht is voor het VN-verdrag.
Lees verder.
Wat is het VN verdrag?
De overheid, gemeenten, instellingen, organisaties en bedrijven moeten er voor zorgen dat
mensen met een beperking, net als ieder ander, mee kunnen doen in de samenleving.
Mensen met een beperking hebben recht op mee doen!
Het VN-verdrag is een serie afspraken tussen landen. Het bestaat uit 50 artikelen. Deze
artikelen beschrijven de regels, de rechten en plichten hoe de regering, gemeente,
organisatie, zorgen welzijn de rechten van mensen met een beperking moeten toepassen.
De artikelen gaan over werk, onderwijs, zelfstandig wonen, toegankelijkheid, vrije tijd,
gelijkheid, vrijheid en recht op leven.
MEE en het VN verdrag handicap
In de dagelijkse praktijk van MEE zien we hoe mensen met een beperking met of zonder
ondersteuning in staat zijn mee te doen. We zien ook hoe belangrijk het is dat er nog meer
aandacht is voor het VN verdrag. In deze rubriek willen wij onze praktijk met u delen door
iedere keer één artikel uit het VN verdrag toe te lichten met een voorbeeld uit het dagelijks
leven. In deze nieuwsbrief leest u meer over artikel 9 recht op toegankelijkheid.
Recht op toegankelijkheid (artikel 9)
Alle gebouwen, zoals gemeentehuis, winkels, het zwembad en de school, moeten
toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
(De betekenis van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Uitgelegd door de
ervaringsdeskundigen Jeanet Wardenier en Henk van Dijk.)

VN verdrag in de praktijk - Peter (45 jaar)
Ik ga wekelijks graag een frietje eten in de snackbar maar ik zit in een rolstoel. Echter de
snackbar waar ik heen ga is niet rolstoeltoegankelijk. De eigenaar heeft de zaak pas
geleden verbouwd zonder rekening te houden met mensen met een handicap. Ik vond dit
een schande en des te meer omdat ik er iedere week kom! Ik durfde het gesprek eigenlijk
niet aan te gaan maar samen met mijn begeleider van MEE heb ik deze stap toch gezet. Ik
had zelf al bedacht hoe de eigenaar de zaak wel rolstoeltoegankelijk kon maken. Ook heb
ik hier met een paar kennissen, die ook in een rolstoel zitten, over gesproken en zij delen
mijn mening. Tijdens het gesprek heb ik aangegeven dat ik mij gediscrimineerd voel op
grond van mijn handicap. De eigenaar stond open voor advies en vond het prettig dat ik al
had meegedacht over mogelijke oplossingen om de toegankelijkheid te verbeteren. De
eigenaar gaf aan daad bij woord te voegen. Korte tijd later had de snackbar nog een extra
ingang erbij, speciaal voor mensen die rolstoelgankelijk zijn! Ik was blij en heb mijn blijheid
op Facebook gedeeld zodat iedereen het kon zien en lezen. Deze blijk van waardering is
hierdoor ook zichtbaar geworden voor anderen. Hierdoor heeft de eigenaar van de
snackbar nieuwe klanten erbij gekregen en ook heeft hij een betere reputatie gekregen.
Het steuntje in de rug van mijn MEE consulent heeft ertoe geleid dat ik het gesprek ben
durven aangaan.

