Inspreektekst evaluatie rapportage
Iedereen volwaardig laten deelnemen aan
onze samenleving
Uitvoering van het VN verdrag Inzake de
Rechten van Personen met een Handicap

Op weg naar een toegankelijke, bereikbare
en bruikbare duurzame inclusieve
samenleving
VN Ambassadeur
Alex de Vos
01-05-2019

Inspreektekst evaluatie rapportage
Iedereen volwaardig laten deelnemen aan onze samenleving
Geachte College, Commissieleden, Raadsleden en overige aanwezigen,
Mijn naam is Alex de Vos. Essentiële begeleiding en hulpmiddelen in elke
levensfase hebben mij in staat gesteld om een volwaardig zelfstandig leven op
te bouwen.
In Nederland is het VN verdrag sinds 14 juli 2016 eindelijk van kracht. In het VN
verdrag staat wat Nederland moet doen om de positie van mensen met een
beperking te verbeteren.
Het draait om alle mogelijke onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Zoals
werk, onderwijs, vervoer, cultuur, sport en andere vrijetijdsbesteding. Het gaat
daarbij om mensen met langdurige lichamelijke, mentale, verstandelijke of
zintuiglijke beperkingen. In mijn kennisdocumenten kunt u lezen wat dit in de
praktijk betekend.
Met mijn evaluatie rapportage ‘Iedereen volwaardig laten deelnemen aan onze
samenleving’ wil ik opnieuw aandacht vragen voor de kwetsbare positie van de
mensen met een (onzichtbare) beperking en chronisch zieken.
Als VN ambassadeur vind ik het zeer verontrustend om te moeten vaststellen
dat de mensen met een beperking, nu in de dagelijkse praktijk, nog heel weinig
terug zien van de daadwerkelijke uitgangspunten van het VN verdrag.
Wat is er nodig om tot een goede uitvoering van het VN verdrag te komen?
Artikel 24 van het VN verdrag: Onderwijs
Er zullen grote extra inspanningen geleverd en extra geïnvesteerd moeten
worden in het onderwijs in Nederland. De leerlingen moeten meer centraal
staan in het te voeren beleid zodat alle leerlingen zich naar hun mogelijkheden
kunnen en mogen ontwikkelen. Het speciaal onderwijs zal altijd nodig blijven
voor een aantal leerlingen.
Mijn motto is, de kinderen gaan eerst samen spelen om vervolgens samen naar
school te gaan om uiteindelijk als volwaardige collega’s aan het arbeidsproces
te kunnen deelnemen en aan vrijetijdsbesteding te kunnen doen. Het is
noodzakelijk om samen spelen, samen leren en samen werken als een geheel
te zien in wetgeving en de uitvoering daarvan voor het benodigde maatwerk.

Artikel 25 van het VN verdrag: Gezondheid
In mijn ogen moet de zorg terug een permanente overheidstaak worden. Er
moet gewaarborgd worden dat iedereen de zorg krijgt die hij / zij nodig heeft.
De zorg moet voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van een gedegen
goede kwaliteit zijn. Dat kost inderdaad veel geld maar in een rijk land als
Nederland kunnen wij deze keuze maken. Het welzijn van de patiënten moet
voorop staan en alle zorgverleners moeten echt in staat gesteld worden om de
juiste zorg met de benodigde middelen te kunnen geven. Zorgverleners horen
het vertrouwen te krijgen wat ze verdienen en beschermt te worden om hun
werk veilig te kunnen uitvoeren. Alle overheden en instanties moeten de
handen ineen slaan om de stapeling van zorgkosten voor de mensen met een
beperking en chronisch zieken zo veel mogelijk te beperken. Het WMO
zorgabonnement is een positief voorbeeld als het echt goed uitgevoerd wordt.
Artikel 27 van het VN verdrag: Werk en werkgelegenheid
Het voornemen om te kunnen switchen tussen bijvoorbeeld beschut werken en
een garantiebaan en mede het voornemen om de onmisbare permanente
begeleiding structureel van maatwerk te voorzien in elke levensfase zijn
positieve verbeteringen. Mensen moeten het recht krijgen op duurzaam,
passend werk met begeleiding en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden via de
‘sociale ontwikkelbedrijven’. Deze bedrijven hebben de juiste kennis, kunde,
infrastructuur, werkgeverscontacten en het werk. Dit om op de juiste manier
en op de juiste plaats aan het arbeidsproces te kunnen deelnemen. Ze zijn een
springplank naar werk in het bedrijfsleven, maar ook een vangnet voor als dat
even niet meer lukt. Alle overheden en het bedrijfsleven moeten met klem op
hun verantwoordelijkheid gewezen worden om de mensen met een beperking
een permanente plaats op de arbeidsmarkt te bieden in Nederland. Permanent
onder het minimum loon werken is absoluut onacceptabel en dus onder geen
enkele voorwaarde een optie en een goed pensioen is een kwestie van fatsoen.
Artikel 28 van het VN verdrag: Behoorlijke levensstandaard en sociale
bescherming
Zorgdragen dat alle mensen in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien en
volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving met inbegrip van
voldoende voeding, kleding en huisvesting en op de voortdurende verbetering
van hun levensomstandigheden De doelstellingen van het VN verdrag worden
ingezet bij het maken en uitvoeren van wetgeving.

Artikel 33 van het VN verdrag: Nationale implementatie en toezicht
Als VN ambassadeur vind ik dat de ervaringsdeskundigheid van de mensen met
een beperking en hun belangenorganisaties absoluut heel serieus genomen
moet worden in het niet over ons maar met ons verhaal uit het VN verdrag.
De ervaringsdeskundigheid moet op alle niveaus en gebiedsonderdelen
permanent ingezet worden bij de uitvoering van het VN verdrag.
Ook beleidsmedewerkers en ontwikkelaars van producten of diensten moeten
deze kennis gebruiken om er voor te zorgen dat de inclusieve samenleving in
Nederland stapje voor stapje vorm krijgt.
Als VN ambassadeur voor het VN verdrag voor de personen met een beperking
en chronisch zieken wil ik u nogmaals uitdrukkelijk verzoeken om aandacht te
besteden aan de volgende punten bij de uitvoering van het VN verdrag.
- Zorgdragen dat mensen met een (onzichtbare) beperking en chronisch
zieken absoluut alle ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. We
moeten hierbij nadrukkelijk oog hebben voor het niet zichtbare deel.
Deze onzichtbare beperkingen zijn vaak alles bepalend om de juiste
voorzieningen te kunnen aanbieden die ze nodig hebben.
- Zorgdragen dat toegankelijkheid, bereikbaarheid, en bruikbaarheid echt
overal de norm wordt op de gebiedsonderdelen wonen, spelen,
onderwijs, werken, zorg, communicatie, reizen en bereikbaarheid van
openbare gelegenheden.
- Zorgdragen voor een gedegen plan van aanpak aangaande de uitvoering
van het VN verdrag. Het bevat een op elkaar afgestemde
toegankelijkheidsnorm per gebiedsonderdeel. Er is in ondergebracht wat
er nodig is om tot een duurzame inclusieve samenleving te komen. Het
plan is tevens voorzien van een transparante prioriteitenlijst met een
reële realisatie prognose.
- Zorgdragen dat alle overheden hun zorgplicht voor hun burgers ten harte
nemen door een gedegen aansturing en toezicht houden op de
uitvoering van het VN verdrag om tot een duurzame inclusieve
samenleving te komen.
- Zorgdragen dat alle overheden optimaal samenwerken met het
bedrijfsleven en andere instanties om maatwerk mogelijk te maken
zodat de inspanningen tot duurzame en efficiënte resultaten leiden.

Als VN ambassadeur ben ik zeer benieuwd hoe volgens u persoonlijk de
uitvoering van het VN verdrag vorm gegeven moet worden.
Bent u net als mij van mening dat deze mensen volwaardig mogen deelnemen
aan onze samenleving?
Hebben deze mensen tevens recht op een menswaardig bestaan met een
behoorlijke levensstandaard en sociale bescherming zoals dat beschreven staat
in het VN verdrag?
Welke bijdrage denkt u daar zelf aan te kunnen leveren?
Als ervaringsdeskundige wil ik u adviseren om mijn evaluatie rapportage
‘Iedereen volwaardig laten deelnemen aan onze samenleving’ te omarmen en
te gebruiken bij de uitvoering van het VN verdrag.
Tevens wil ik u vriendelijk verzoeken om mijn evaluatie rapportage te
agenderen voor uw vergadering waarbij ik hoop dat mijn inbreng een
waardevolle bijdrage mag leveren bij de uitvoering van het VN verdrag.
Als VN ambassadeur wil ik graag intensief betrokken worden bij de uitvoering
van het VN verdrag voor de mensen met een beperking en chronisch zieken.
Het lot van de mensen met een (onzichtbare) beperking en chronisch zieken
ligt in uw handen. Wees er u zeer bewust van dat het hier gaat om de meest
kwetsbare mensen uit onze samenleving.
Laat uw hart spreken bij het nemen van moeilijke beslissingen.
Met belangstelling kijk ik uit naar uw reacties die ik op een respectvolle
waardige manier zal meenemen bij mijn werkzaamheden als VN ambassadeur.
Hartelijke dank voor uw aandacht.
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