
Hoe staat het nu precies met de participatie van men-
sen met een beperking in Nederland? Om hierop ant-
woord te krijgen, heeft het College voor de Rechten van 
de Mens graadmeters (‘indicatoren’) ontwikkeld. Deze 
geven een uniek beeld van de voortgang van de uitvoe-
ring van het VN-verdrag handicap, dat bepaalt dat ieder-
een met een beperking volwaardig moet kunnen deel-
nemen aan de samenleving. De graadmeters gaan over 
alle mensen met een beperking. Ze vormen een belang-
rijke aanvulling op cijfers van de overheid over eff ecten 
van beleid voor specifi eke groepen mensen met een 
beperking (bijvoorbeeld Wajongers of mensen met een 
Wsw-indicatie).

Deze factsheet bestaat uit een selectie van cijfers over  
de situatie van mensen met een beperking op het   
gebied van wonen, deel uitmaken van de maatschappij, 
onderwijs en werk in 2016. In dat jaar trad het verdrag 
in werking in Nederland. De meting van deze 
graadmeters is uitgevoerd door het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) en onderzoeksbureau Nivel.

Het rapport met alle 37 graadmeters is te vinden op 
mensenrechten.nl/inzichtininclusie.

VN-VERDRAG HANDICAP, ARTIKEL 19:

Wonen en deel uitmaken van de 
maatschappij
Mensen met een beperking moeten net zo veilig en 
prettig kunnen wonen als anderen. Zij moeten zelf 
kunnen kiezen waar en met wie zij wonen. Ook moeten 
zij van dezelfde voorzieningen in de buurt gebruik 
kunnen maken.

“Ik mocht maar één huis weigeren, het volgende moest ik 
aannemen. Dat is te weinig. Juist met een beperking is het 
belangrijk dat je huis een thuis is, want je bent meer aan 
huis gebonden.”*
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VN-VERDRAG HANDICAP, ARTIKEL 19:

Onderwijs

Mensen met een beperking moeten gelijke kansen 
krijgen in het onderwijs. Kinderen met en zonder 
beperking moeten samen goed onderwijs kunnen 
volgen, dus niet in gescheiden systemen. Daarbij 
moeten ze de onder- steuning krijgen die ze nodig 
hebben.

VN-VERDRAG HANDICAP, ARTIKEL 27: 

Werk

Mensen met een beperking moeten gelijke kansen 
krijgen op passend, betaald werk. Hun beperking mag 
geen reden zijn om hen te weigeren voor een baan.
Ook moeten zij de nodige ondersteuning krijgen om 
hun werk te kunnen doen, zolang dit de werkgever niet 
onevenredig veel belast.

“Zeker in het begin 
merkte ik dat ik werd 
afgewezen vanwege 
mijn beperking. Ik zet 
het tegenwoordig niet 
meer in mijn 
sollicitatiebrief. Dat 
gaat beter.”*

* Citaat van een deelnemer aan de enquête ten behoeve van de jaarlijkse rapportage uit 2017 over de naleving van het VN-verdrag handicap.

Over sommige onderwerpen en groepen zijn relatief weinig 
cijfers beschikbaar, zoals over mensen die blind of doof zijn. 
Het College roept de overheid op om meer onderzoek te laten 
doen, om zo een vollediger beeld te krijgen van de positie van 
mensen met een beperking in Nederland.

Voor vragen of opmerkingen:
neem contact op met het College via info@mensenrechten.nl 
of tel. 030 - 888 38 88.
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