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Tweede Kamer der Staten Generaal 

t.a.v. de vaste Kamercommissie VWS 
 

 

Onderwerp : Motie Werner c.s. over meerjarige nationale strategie voor mensen met een 
handicap (Kamerstuk 36200, nr. XVI-70) 

Datum : 31 oktober 2022 Referentie : 22-0837/RT 

Inlichtingen bij: Thomas Ronnes, t.ronnes@iederin.nl of 06-33711885  

 

Geachte Kamerleden, 
 

Dat het kabinet erkent dat mensen met een beperking niet naar eigen wens en vermogen 

kunnen meedoen aan de samenleving en ambitie toont en de urgentie onderschrijft om 
door te pakken met de implementatie van het VN-verdrag Handicap, vinden wij positief. 

Zoals wij het ook positief vinden dat het kabinet stimuleert dat mensen met een 
beperking benaderd worden vanuit het sociale model in plaats van het medische model. 

Het sociale model stelt dat het niet de beperking is die iemand gehandicapt maakt, maar 

de wisselwerking tussen de beperking en de ontoegankelijkheid van de samenleving 
ervoor zorgt dat de beperking een handicap wordt. 

 

Tegelijkertijd constateren wij dat knellende wet- en regelgeving en een vaak 
ontoereikende uitvoering op vele levensterreinen zorgen voor achterstelling en uitsluiting 

van mensen met een beperking en gelijke deelname, bijvoorbeeld in het onderwijs of bij 
werk, regelmatig onbedoeld in de weg staat. En dat in Nederland een meerjarige 

strategie ontbreekt om deze achterstelling (in samenhang) op te heffen en zelfstandig 

leven en gelijke deelname aan de samenleving mogelijk te maken voor mensen met een 
beperking en hun naasten. Wij zijn van mening dat een meerjarige strategie noodzakelijk 

is. Wij roepen u op morgen voor de motie Werner c.s. te stemmen. 

Programma Onbeperkt Meedoen geeft welkome impuls aan uitvoering VN-

verdrag Handicap, maar kan niet gezien worden als een meerjarige strategie 

Tijdens het debat over de VWS begroting (d.d. 20 oktober) heeft Kamerlid Werner samen 
met de leden Mohandis en Westerveld een motie ingediend waarin het kabinet verzocht 

wordt een meerjarige nationale strategie voor mensen met een handicap te ontwikkelen. 
Bij de appreciatie van de motie Werner c.s. gaf minister Helder aan dat er al een 

strategie is. Wij vermoeden dat de minister doelt op het programma Onbeperkt Meedoen. 

Hoewel wij dit een waardevol programma vinden, kan het wat ons betreft niet gezien 
worden als een meerjarige strategie. 
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Met het Programma Onbeperkt Meedoen geeft het kabinet een impuls aan de 

implementatie van het VN-verdrag Handicap. Het programma heeft een looptijd van 3 
jaar en zet in op samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties, 

ervaringsdeskundigen en overheden en het vergroten van bewustwording over mensen 

met een beperking. Dit is belangrijk. 
 

Een meerjarige strategie voor mensen met een beperking is echter bedoeld als een lange 

termijn (10 jarige) plan, waarin – over kabinetten en regeerperiodes heen – resultaten, 
inspanningen en doelen worden beschreven en uitgewerkt, die eigen regie over zorg en 

ondersteuning, zelfstandig leven en gelijke deelname aan de samenleving stapsgewijs en 
planmatig dichterbij brengt. Waarbij knellende wet- en regelgeving wordt geïdentificeerd 

en aangepast en een gebrekkige uitvoering wordt aangepakt.  

Oproep: steun de motie Werner c.s. 

Mensen met een beperking ondervinden achterstelling en uitsluiting op vele 

levensterreinen zoals onderwijs, werk, inkomen, zorg, wonen en toegankelijkheid. Zij en 
hun naasten worden geconfronteerd met ongekend veel bureaucratie, hardvochtigheid, 

wantrouwen en wet- en regelgeving met uitgangspunten die niet passend zijn voor 

mensen met een beperking. Dat blijkt steeds weer uit wetsevaluaties van onder andere 
het Sociaal- en Cultureel Planbureau, rapportages van het College voor de Rechten van 

de Mens, de Schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag en vele andere 

onderzoeken.  
 

Het doorbreken van de achtergestelde positie van mensen met een beperking en het 
mogelijk maken van gelijke deelname aan de samenleving vraagt een meerjarige 

integrale aanpak, waarin ambities worden geformuleerd op diverse terreinen, knelpunten 

met betrekking tot zorg, ondersteuning en participatie van mensen met een beperking in 
samenhang worden weggenomen, knellende wet- en regelgeving wordt aangepast en 

met concrete interventies gebrekkige uitvoering van wet- en regelgeving wordt 
aangepakt. 

 

Op Europees niveau is er al een European Strategy for the Rights of Persons with 
Disabilities (2021-2030). Het merkbare verschil zal echter op nationaal en lokaal niveau 

gemaakt moeten worden. 

Wij verzoeken u met klem voor de motie Werner c.s. (Kamerstuk 36200, nr. 

XVI-70) te stemmen. 
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Met vriendelijke groet, 

 
Ieder(in), koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte 

 

Mede namens LFB Nederland, Per Saldo, JongPIT, Coalitie voor Inclusie en Vereniging 
Inclusie Nederland. 

 

 
 

Illya Soffer – directeur Ieder(in) 
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