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Rechten en praktijk, mensen met een beperking 

Opnieuw stel ik Brabant tot voorbeeld in Brussel. Na de tentoonstelling ´Let the Stars Shine´ in juni 
over voortrekkers in economie en innovatie is nu de beurt aan mensen met een verstandelijke 
beperking. 

Samen met Stichting Prisma, een Brabantse instelling voor zorg, wonen en welzijn, geven we door 
middel van foto´s en een boek inzicht in het dagelijks leven van mensen met een verstandelijke 
beperking. Sinds het Verdrag in zake de rechten van personen met een handicap (CRPD) door de VN 
is aangenomen, is het een stevige strijd geweest deze rechten naar de praktijk te vertalen. 

Het VN Verdrag gaat het om het recht zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar 
vervoer te gebruiken of aan het werk te zijn. Ook staat er in, dat mensen met een beperking 
zelfstandig besluiten moeten kunnen nemen. Zij moeten worden ondersteund, als zij daartoe niet in 
staat zijn. Dit naar de mate van het mogelijke, ook als er sprake is van een complexe zorgvraag, onder 
curatele stelling en bewindvoering. 

Ik ben er trots op dat Prisma, in Brabant actief met en voor ruim 2000 mensen met een 
verstandelijke beperking, er zo actief mee aan de slag is gegaan. Prisma was in Nederland de eerste 
zorginstelling die het VN Verdrag integraal heeft overgenomen, als basis voor hun werk. Zij hebben 
de afgelopen jaren alle onderdelen met hun cliënten en personeel besproken. Begeleid door de 
Hogeschool Zuyd is een unieke tentoonstelling gemaakt met de ervaringen en wensen van mensen 
met een verstandelijke beperking. Een twintigtal grote foto’s wordt nu in Brussel getoond. Zo wordt 
antwoord gegeven op de vragen: “Hoe kijken mensen met een beperking naar de VN Conventie? 
Welke ideeën hebben ze over hun rechten in zorg, wonen en welzijn?” De foto’s geven een 
persoonlijk getinte inkleuring; het is voor het eerst dat zo’n presentatie in Brussel plaatsvindt. 

De opening op 9 juli in Brussel onder de titel ‘PS letMEbe’ was voor mij tevens de mooie afsluiting 
van een periode van acht jaar als voorzitter van de Raad van Toezicht van Prisma. Tijdens deze 
periode heb ik veel cliënten, familieleden, vrijwilligers en hulpverleners ontmoet. Er is in Brabant veel 
vooruitgang geboekt in de wijze waarop we werken aan zorg, welzijn en woonvoorzieningen voor 
mensen met een verstandelijke beperking. 

Ondertussen heeft ook Brussel een bijdrage geleverd. Het VN Verdrag is omgezet in een EU 
toegankelijkheidswet. Hierbij gaat het niet alleen meer om de toegankelijkheid van gebouwen voor 
rolstoelers. De EU wetgeving heeft tot doel producten en diensten in alle EU landen te verbeteren. 
Dit zal bedrijven helpen aangepaste producten en diensten in geheel Europa af te zetten en levert 
voordelen op voor gehandicapten en bijvoorbeeld ook voor ouderen in de EU. Zo lopen mensen met 
een handicap en andere kwetsbare groepen nu nog aan tegen veel te ingewikkelde apparaten en ICT 
toepassingen. Overal heb je tegenwoordig codes nodig; wat te doen als je hier niet mee kunt 
omgaan? Openbaar vervoer en bankverkeer zijn vergaand gedigitaliseerd. Computerschermen, de 
bediening van TV’s en telefoons zijn complex. Met mijn Duitse collega Dieter Koch heb ik bij de 
opening van de tentoonstelling in Brussel een symposium georganiseerd over deze nieuwe 
ontwikkelingen. 

Ook de landen zelf, zoals Nederland, zijn actief. Zo geeft de Wet Gelijke Behandeling een uitwerking 
voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Verder is de Kieswet aangepast. Hierin staat nu 
dat alle stemlokalen in de gemeente zodanig gelegen, ingericht en uitgerust moeten zijn, dat mensen 
met een beperking zoveel mogelijk zelfstandig hun stem kunnen uitbrengen.  



Nederland rapporteerde in juni 2018 voor het eerst aan de VN; daarna wordt elke vier jaar de 
voortgang gemeld. 

Brabant laat zich zien in Brussel. Economisch vitaal én sociaal. Omdat het om de belangen van alle 
mensen gaat, in Brabant én elders in Europa.  

Ik dank u wel. 
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