
VN-verdrag Handicap, een 

inclusief Schouwen-Duiveland 

Specifieke vragen aan de 

Adviesraad Sociaal Domein over 

deelonderwerpen die door B&W 

en de raad dienen te worden 

vastgesteld. 

 



VN-verdrag Handicap 

• Op 14 juli 2016 aangenomen in Eerste kamer.  

 

• Doel  bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten 

van mensen met een beperking.  

 

• 'personen met een beperking of handicap'  personen met langdurige 

fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen. 

 

• Centrale begrippen:  

 - inclusie 

 - persoonlijke autonomie  

 - volledige participatie. 



Inspanning 

• Verplichtingen: Overheden, bedrijven en maatschappelijke 

organisaties moeten werken aan een toegankelijker en inclusievere 

samenleving.  

 

• Opleveren en opvolgen Lokaal Inclusie Agenda 

 

• ‘Niets over ons, zonder ons’! 

 

• Versterkt positie mensen met een beperking. Het bepaalt onder 

andere dat zij recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school 

te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken of aan het werk te zijn. 

Net als ieder ander. De overheid (gemeente, provincie en rijk) moet 

zorgen dat dit wordt gerealiseerd.  

 



Schouwen-Duiveland Inclusief 



Cijfers 

• 10 tot 15 % van onze inwoners heeft een lichamelijke beperking.  

     (3.372 – 5.058 inwoners op Schouwen-Duiveland)  

 

• Door vergrijzing neemt dit percentage verder toe. 

 

• Aantal chronisch zieken neemt toe. 

     (52% van de NL bevolking 32,8% Zeeland) 

 

• In Nederland 142.000 mensen met verstandelijke beperking en 2,2 

miljoen mensen zwakbegaafd. 



Chronische 

aandoeningen 

 

14-15 jarige: 27% 

 

Volwassenen: 40% 

 

Ouderen: 75% 

 

Percentage neemt sterk toe 

met de leeftijd. 



Indicatoren 



Bewustwording en 

Toegankelijkheid 
• Men komt letterlijk talloze drempels en 

obstakels tegen in het openbaar leven 

 

• Toegankelijkheid is nodig om gelijkwaardig 

te participeren 

 



Lokaal Inclusie Agenda 

• Verplicht integraal periodiek plan: 

 

 Lokaal Inclusie Agenda (LIA): 
• concrete uitwerking 

• geleidelijk invoeren 

 



Wat houdt de lokale inclusie 

agenda in? 



Voorwaarden 

• Breed draagvlak 

 

• Afstemming 

 

• Betrokkenheid 

 

• Deelname partners 



Fase Lokaal Inclusie Agenda 

• Nulmeting toegankelijkheid 

• QuickScan 

• Sleutelfigurenonderzoek 

• Diepte-interviews 

• Thematafels 

• Werkconferentie 

• Routekaart voor inclusie 



Aansluiting 

• Toegankelijkheidsvraagstuk en de Lokale 

Inclusie Agenda sluiten naadloos aan op 

het programma Sociaal Domein 

(Strategische Visie 'Tij van de toekomst‘) en de 

Maatschappelijke Resultaten. 



Vragen aan Adviesraad 

• Deelt de Adviesraad Sociaal Domein de 

urgentie van het toegankelijkheids-

vraagstuk en de op te stellen Lokaal 

Inclusie Agenda? 

• Heeft de Adviesraad suggesties voor de te 

betrekken partners? 

• Wil de Adviesraad partner zijn en zo ja op 

welke wijze en in welke fase? 


