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Dromen over wonen

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking geldt sinds 
2016 in Nederland. Het is een belangrijk mensenrechtenverdrag en het geeft 
mensen met een beperking of chronische ziekte recht op gelijke  
behandeling en participatie. Zie ook het informatieblad  
“VN-verdrag en wonen”. Dit informatieblad is hierop een vervolg gebaseerd 
op een drietal regionale bijeenkomsten “Dromen over wonen” in Assen, 
Eindhoven en Amsterdam in het najaar van 2018. Belangenbehartigers 
gingen hier met elkaar en met gemeenten, woningcorporaties en zorg- 
instellingen in gesprek om de mogelijkheden te verkennen van het VN-ver-
drag voor het realiseren van hun woondromen. 

“Laat dromen geen dromen blijven.”

Gemeente, pak de regie

De gemeente kan een regierol nemen door toegankelijkheid op te nemen in de woon-
visie en in de prestatieafspraken met de woningcorporaties. Door goede 
WMO-voorzieningen en de inkoop van zorg kan de gemeente bijdragen aan zo  
zelfstandig mogelijk wonen voor mensen met een beperking. In de gebiedsagenda’s en 
de inrichting van de openbare ruimte kan de gemeente richting geven door een  
duidelijk straatbeeld of door goede verlichting. Ook de omgevingswet biedt ingangen 
voor een veilige en gezonde leefomgeving waaraan zelfredzaamheid, participatie en 
een inclusieve samenleving gekoppeld kunnen worden. Zie ook het informatieblad 
“Omgevingsvisie en toegankelijkheid”. Ten slotte kan toegankelijk bouwen ook  
onderdeel worden van de duurzaamheidsagenda waar gemeenten nu aan werken.
Bij deze beleidsontwikkeling is out-of-the-box-denken en het betrekken van belangen-
behartigers van mensen met een beperking onontbeerlijk. Zoals het VN-verdrag 

zegt: “Niets over ons zonder ons”. 
“Aan tafel komen bij de beleidsmakers van bouwbeleid; zorgen dat het VN-proof 
wordt.”

Maak wijken levensloopbestendig 

Woningen kunnen levensloopbestendig worden gemaakt maar nog beter is het om 
wijken levensloopbestendig te maken door een variëteit aan woningen in een wijk. 
Mensen kunnen dan bij veranderingen in hun woonbehoeften naar een woning in hun 
wijk verhuizen die beter tegemoet komt aan hun wensen. Om gewoon te kunnen 
meedoen in de buurt is het belangrijk dat voorzieningen bereikbaar zijn, zoals winkels, 
zorg, sportfaciliteiten, openbaar vervoer en dat er ruimte is voor ontmoeting. Fiets- en 
voetpaden moeten toegankelijk en veilig zijn. 
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“Ruimte voor ontmoeting, bijvoorbeeld genoeg bankjes om te rusten voor afstand 
huis-winkel-huis. Bankjes in de omgeving neerzetten met een kleur, zodat je weet 
wie daarop zit wil contact/een praatje maken.”

Toegankelijkheid is niet alleen belangrijk voor de eigen woning maar in feite voor alle 
woningen, zodat ook mensen met een beperking op bezoek kunnen komen. Voor de 
toegang van wooncomplexen geldt: automatische deuren zonder drangers. 
In de opdrachtverlening aan architecten zou toegankelijkheid nadrukkelijk mee- 
genomen moeten worden. Nu gebeurt het nog te vaak dat in het ontwerp de toeganke-
lijkheid al opgeofferd wordt.  

Gebruik ervaringsdeskundigheid 

Woningcorporaties zouden particuliere initiatieven van woongroepen of ouders moeten 
omarmen en een kans geven. Dan is het mogelijk om woonruimte te creëren met 
gemeenschappelijke voorzieningen zoals een tuin of een logeerruimte. De gemeente 
kan hier een faciliterende rol in nemen. Zorginstellingen zouden omgekeerde inclusie 
kunnen bevorderen door op hun terreinen niet alleen voor hun cliënten te bouwen 
maar ook woningen voor mensen die geen zorgbehoefte hebben. 

“Creëer woongroepen waarin efficiënte hulp, gezelschap, logeervertrek samen 
komen.”

Bij het maken van bouwplannen moet meer gebruik gemaakt worden van ervaringsdes-
kundigheid. Bijvoorbeeld door samen met mensen met een beperking te overleggen 
hoe bij de bouw al rekening gehouden kan worden met toegankelijkheid. 

Aangepast en toegankelijk bouwen heeft wel een prijskaartje, terwijl geschikte wonin-
gen ook betaalbaar moeten zijn. Een maatschappelijke kostenbatenanalyse is dan 
nodig om te laten zien dat dit toch haalbaar is. 

Maak aangepaste woningen vindbaar

Als bestaande woningen zijn aangepast of in eerste instantie al geschikt waren voor 
mensen met een bepaalde beperking dan zou dit vindbaar moeten zijn in het woning-
zoeksysteem van corporaties. Corporaties kunnen daarin samenwerken. Aanpassingen 
zouden niet uit woningen gesloopt moeten worden maar beschikbaar moeten blijven 
en deze woningen zouden bij voorkeur niet in de verkoop moeten 
gaan. Corporaties zouden hun woningen ook kunnen laten toetsen door patiënten- en 
gehandicaptenorganisaties.

“Aangepaste woning opnieuw beschikbaar stellen aan iemand die dit nodig heeft. 
Dus niet alles eruit halen.”



Stem wonen en zorg op elkaar af

Zorgaanbieders kunnen bijdragen aan goed wonen. Op individueel niveau moeten zij 
dat vastleggen in zorgplannen. Zorgaanbieders geven ondersteuning bij de algemene 
dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en bieden vormen van beschermd of beschut 
wonen voor mensen die dat nodig hebben. Zorgaanbieders moeten een visie ontwikke-
len voor de eigen doelgroep en een praktische aanpak. Daarbij moeten ze 
samenwerken en creatief zijn om goed maatwerk te kunnen leveren. De regie moet 
zoveel mogelijk bij mensen zelf liggen, bijvoorbeeld met de hulp van een persoons- 
gebonden udget (pgb).

“In de wijk een aantal huizen waarbij mensen met een pgb samen hulp inkoopt, 
zonder dat jij je eigen regie verliest. Binnen een straal van een 24 uursoproep. 
Alles onder de regie van PGB-houders. Dus geen woonvorm.”

Hou in communicatie rekening met beperkingen 

In de communicatie, in overlegvormen en voorlichting over alles wat met wonen te 
maken heeft moet rekening gehouden worden met de beperkingen van mensen. Maak 
het begrijpelijk voor mensen met een verstandelijke beperking of laaggelet
terdheid. Zorg zo nodig voor een ringleiding of een gebarentolk. Beperk de grootte van 
groepen voor mensen die moeite hebben met teveel prikkels. Iedereen kan dan 

meepraten en meedoen. “Websitebouwers: toegankelijke informatie op websites: kleuren, lettergrootte, 
vindbaarheid.”

Samen moet het gebeuren

Niet één partij kan het VN-verdrag voor mensen met een beperking alleen in praktijk 
brengen. Samen moet het gebeuren. Mensen zelf en hun belangenbehartigers zullen 
vasthoudend hun stem moeten laten horen, met elkaar optrekken en hun ervaringsdes-
kundigheid inzetten. Het heeft zin om de woondromen te blijven verwoorden. 
Gemeenten en woningcorporaties moeten samenwerken en ervaringsdeskundigen bij 
hun plannen betrekken. 

Dit informatieblad is een uitgave van Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en MIND 
Landelijk Platform Psychische Gezondheid met dank aan het Programma Aandacht voor 
Iedereen. Het informatieblad is een aanvulling op de handreiking ‘Opkomen voor 
woonbelangen van mensen met een beperking’.  


