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Thema: Toegankelijkheid in Rotterdam – de gevolgen van het VN-verdrag handicap
Deelnemers: Politie (Huib Schilt), SPIOR (Marianne Vorthoren), Diversiteit in bedrijf (Leo Euser),
Rotterdamse Sociale Alliantie (Tjeerd de Boer en Hans Goosen), RADAR (Tikho Ong), VGR (Lia Schop
en Jan Poot), Dona Daria (Patricia Ooms), Rotterdams Centrum voor Theater (Dominique Mol),
Gemeente Rotterdam (Corrie Wolfs en Mirjam de Leeuw), College voor de Rechten van de Mens
(Dick Houtzager), Sezer voor Diversiteit (Cemille Sezer).
Gastorganisatie: Rotterdams Centrum voor Theater
Wat is er besproken?
Het Kennisatelier staat in het teken van toegankelijkheid in Rotterdam en de rechten van mensen
met een beperking. Lia Schop en Jan Poot van de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties
Rotterdam (VGR) gaan in op de praktijk van toegankelijkheid in Rotterdam: vooral het openbaar
vervoer, horecagelegenheden, (semi-)publieke gebouwen, evenementen en websites kunnen vaak,
ook door middel van kleine aanpassingen, nog beter toegankelijk gemaakt worden. Organisaties
kunnen de VGR inschakelen om een schouw uit te voeren van hun gebouw of locatie. De drie
belangrijkste vragen zijn: kan iedereen naar binnen? Kan iedereen naar het toilet? Kan iedereen de
website lezen?
Na deze praktische inleiding presenteert Dick Houtzager van het College voor de Rechten van de
Mens de gevolgen van het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking dat op 14 juli
2016 ook in Nederland in werking is getreden. Uit dit verdrag dat de inclusiviteit van de samenleving
voor alle mensen en de autonomie van mensen met een beperking vooropstelt, vloeien
verplichtingen voort voor de nationale overheid, voor gemeenten en voor private partijen.
Gemeenten moeten bijvoorbeeld op de domeinen van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet
periodiek een uitvoeringsplan publiceren in relatie tot het Verdrag. De verplichtingen van private
partijen moeten nog vastgelegd worden in een Algemene maatregel van bestuur. Het College voor de
Rechten van de Mens is toezichthouder en monitort implementatie van het verdrag.
Welke signalen delen de KA-partners met elkaar?
De KA-partners bespreken de toegankelijkheid van hun eigen organisaties met elkaar. Gedeeld
aandachtspunt is de toegankelijkheid van de websites en de begrijpelijkheid van de informatie op de
websites voor verschillende doelgroepen. Ook de diversiteit van medewerkers met en zonder
beperkingen laat te wensen over. Vooral de verwachte kosten van aanpassingen, of bijvoorbeeld
weerstand van de kant van de verhuurder, weerhouden organisaties ervan om deze punten aan te
pakken. Het gebrek aan creatieve oplossingen en koudwatervrees dragen hieraan bij.
Welke oplossingen zijn er?
Soms hoeft een oplossing niet veel geld te kosten. Zo hoeft een restaurant geen braille-menukaart te
hebben, maar kan de ober ook de menukaart voorlezen; of hoeft er geen lift in een oud kantoorpand
gebouwd te worden als er maar een alternatieve locatie beschikbaar is. In de aanloop naar de Week
van de Toegankelijkheid stellen de KA-partners zichzelf concrete doelen om de toegankelijkheid van
hun organisaties te verbeteren. Ook aan de gemeente worden verzoeken en aanbevelingen gedaan:
-

Verstrek subsidie aan organisaties en bedrijven voor de kosten van aanpassingen aan
gebouwen en websites (niet alleen gekoppeld aan werknemers met een beperking);

-

Betrek KA-partners zoals de VGR bij de uitvoeringsplannen die de gemeente moet maken in
relatie tot de WMO 2015, Jeugdwet en de Participatiewet;
Stimuleer de uitwisseling van goede voorbeelden en samenwerking, bijvoorbeeld bij de
ontwikkeling van nieuwe gemeentelijke websites.

Het Kennisatelier maakt de volgende onderlinge afspraken:
-

De KA-partners werken zelf aan hun voornemens voor toegankelijkheid die ze in de Week
van de Toegankelijkheid krijgen toegezonden;
Een aantal KA-partners onderzoekt de mogelijkheden om een schouw door VGR te laten
uitvoeren;
IDEM Rotterdam brengt het verslag van de bijeenkomst onder de aandacht bij gemeente en
gemeenteraad;
IDEM Rotterdam legt contact met Co Engberts, gemeenteraadslid en kwartiermaker voor de
oprichting van het implementatiebureau voor het VN-verdrag;
In 2017 kijken we terug op wat er daadwerkelijk terecht is gekomen van deze voornemens;

