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FACTSHEET
Onbeperkt Meedoen
Evert Verkade, programmasecretaris (el.verkade@minvws.nl)
Op 14 juni 2018 is het programma Onbeperkt Meedoen! gelanceerd samen met
ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigers van gemeenten en bestuurders van
diverse branches uit het Nederlandse bedrijfsleven (Kamerstuk 24 170, nr. 177).
Het programma geeft uitvoering aan de implementatie van het VN-verdrag voor
de rechten van mensen met een beperking. De ambitie van dit programma is dat
mensen met een beperking meer naar eigen wens en vermogen kunnen meedoen
aan de samenleving, net als ieder ander. Hoofddoel van het programma is dat
mensen met een beperking merkbaar minder drempels gaan tegenkomen die het
meedoen in de weg staan. Per actielijn van het programma wordt er gewerkt aan
inhoudelijke doelen gericht op onder meer toegankelijkheid van gebouwen,
voldoende geschikte woningen, goede toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en
ondersteuning, kansen op een reguliere baan op de arbeidsmarkt, passend
onderwijsaanbod, zelfstandig gebruik van het openbaar vervoer, meer kansen om
mee te doen op terreinen als sport, cultuur, bibliotheken en verkiezingen,
toegankelijke websites en apps en begrijpelijke (overheids)informatie.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/13/kamerbriefover-programma-onbeperkt-meedoen
•
•

Ratificatie VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap
Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte

Alle departementen Rijksoverheid (VWS, OCW, SZW, I&W en BZK in het
bijzonder), Alliantie VN-verdrag (Ieder(in), Per Saldo, MIND, Coalitie voor
Inclusie, LFB), VNG en VNO-NCW MKB Nederland
Van belang is om te benadrukken dat het programma een breed domein
overstijgend coördinatieprogramma is. Vanuit het programam worden zelf geen
inhoudelijke activiteiten uitgevoerd, maar het programma faciliteert en
ondersteunt de diverse partijen die dat op deelterreinen wel doen, jaagt aan en
legt verbindingen.
De volgende raakvlakken bestaan specifiek tussen de HLZ sessies en de actielijn
zorg en ondersteuning waar vanuit het programma op gecoördineerd wordt:
Toegang:
•
onduidelijkheid over welke toegang bij de aanvraag van zorg en
ondersteuning
•
bureaucratische/administratieve rompslomp voor cliënten
•
Lang wachten op (her)indicatie
•
Geen integrale benadering vanuit ondersteuningsbehoefte cliënt/schotten in
de toegang

Stand van zaken
uitvoering. Indien
van toepassing
graag met
vermelding van
lokale/regionale
activiteiten/pilots
enz.

•

Er zijn 25 koplopergemeenten gestart met een lokale aanpak op het VNverdrag. Overige gemeenten worden bij het vormen van hun aanpak actief
ondersteund door de VNG. Voor meer informatie en actuele voorbeelden zie
https://vng.nl/iedereen-doet-mee

•

Diverse branches in het bedrijfsleven hebben samen met VNO-NCW en MKB
Nederland actieplannen toegankelijkheid ontwikkeld, waarmee zij hun leden
tools en handvatten aanreiken om de toegankelijkheid van hun onderneming
te vergroten. In een vijftal gemeenten zijn lokale ondernemers pilots
toegankelijkheid in winkelgebieden gestart. Voor meer informatie en actuele

voorbeelden zie https://vng.nl/iedereen-doet-mee

Bijeenkomsten die
tot de zomer in het
land zullen worden
organiseren.

Opmerkingen

•

Met diverse partijen in de bouwsector en met de inbreng van
ervaringsdeskundigen is een actieplan toegankelijkheid voor de bouw
opgesteld en gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Voor meer informatie zie
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/01/18/afspraken-voorbeterere-toegankelijkheid-van-gebouwen

•

Specifiek vanuit de coördinatie van het programma binnen de actielijn zorg en
ondersteuning is een verdiepingstraject ontwikkeld voor jongeren met een
levensbrede en levenslange zorg- en ondersteuningsbehoefte dat in de eerste
helft van 2019 verder wordt uitgevoerd. Vanuit ingebrachte casuïstiek zijn
samen met de doelgroep en hun vertegenwoordigers een aantal rode lijnen
vastgesteld. Doel is om op deze rode lijnen gezamenlijk meer inzicht te
creëren in knelpunten, om te komen tot implementeerbare
oplossingsrichtingen voor gemeenten en zorgprofessionals. Meer informatie
via Miranda Voogt (mj.voogt@minvws.nl ).

•

Startbijeenkomst van het hierboven gemelde verdiepingstraject is voorzien
voor 21 maart 2019. Maart/april 2019 zijn er daarnaast diverse (meer
kleinschalige) casusbesprekingen op lokaal niveau plaatsvinden. Meer
informatie via Miranda Voogt (mj.voogt@minvws.nl).

•

De VNG organiseert binnen hun project gericht op de implementatie van het
VN-verdrag (Iedereen doet Mee!) gedurende het jaar diverse bijeenkomsten
voor gemeenten. Meer informatie via de VNG te verkrijgen
(https://vng.nl/iedereen-doet-mee)

