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Ons onderzoek 
•  Week van de Toegankelijkheid: 

Ieder(in) en Revalidatiefonds 

•  Thema: ‘Aan Tafel’ 

•  Literatuur onderzoek 

•  Interviews 

•  Verdieping 

•  VN Verdrag rondom de rechten 
van mensen met een handicap 



Interviews 

• Mensen met en zonder beperkingen 

• Associaties: 

• Toegankelijkheid? 

• Aan tafel? 

• Goede ervaringen versus slechte ervaringen 

• Het perfecte restaurant?  



Verdieping 
•  Economische barrières 
 
•  Gezondheid en voedsel 
 
•  Mensen met een beperking; minder 

keuzevrijheid wat betreft voedsel  

 



Resultaten 
 
•  Groot succes met meer dan 80 activiteiten. 

•  Ieder(in): hier wordt veelal goede support van ervaren.  

•  Met toegang tot voedsel worden problemen/ barrières in 
ervaren in Nederland.  

•  Het VN verdrag: wordt ervaren als belangrijk element.  

 



Het VN Verdrag rondom de rechten van 
mensen met een beperking 

Mensenrechten versus speciaal 
rechten:  

•  Juli 2016: Nederland ratificeert het 
Verdrag.  

Interviews:  

•  Verwachtingen? 

•  Knelpunten?  

•  Hoop?  

 

 



Nederland versus de wereld 



Toegang tot voedsel en het VN Verdrag 

•  Recht tot voedsel als voorbeeld 

•  Wat is ‘recht tot voedsel’? 

•  Knelpunten rondom toegankelijkheid tot 
voedsel 



Toegang tot voedsel in Nederland 
•  Voedselonzekerheid: 1.9% van gehele 

bevolking, 12.8% van bevolking met 
een beperking (Eurostat) 

•  ‘Food deserts’? (Weber, Sobal and 
Dollahite, 2007)  

•  Weinig data over mensen met een 
beperking  

•  Veronderstelling dat alles in orde is 



Reactie op het VN Verdrag: Nationaal 

•  Ministerie VWS: 
Kwartiermaker en 
implementatieplan 

•  Website en middelen 
voor de burgers 

•  Terugbrengen naar 
gemeenteniveau   

https://www.zeteenstreepdoordiscriminatie.nl/wie-doen-mee/campagne-meedoen-
met-een-handicap 



Reactie op het VN verdrag: Lokaal niveau 
• Verschillende reacties vanuit 
verschillende hoeken van het land.  

•  Bewustwording! 

•  Individuele hulp of sociale 
verandering? 

 



Implementatie van een aanpak op basis van 
mensenrechten  

Erkenning dat mensen 
met een beperking 
gelijke en volledige 
rechten hebben: VN 
Verdrag 

Beleid schrijven om gelijke 
toegang te verzekeren. 
 

Implementatie van 
het beleid 

Monitoren, 
evaluatie en 
handhaving 



Conclusie 

•  Nederland heeft serieuze stappen genomen.  

•  In het dagelijks leven worden nog barrières ervaren door 
mensen met een beperking.  

•  Het VN Verdrag geeft goede handvatten om barrières weg 
te nemen. 
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