
Werken met ervaringen  
Ten behoeve van de Schaduwrapportage Verdrag voor de  

Rechten van Personen met een Handicap 

Samenvatting 
Een opsomming van de belangrijkste opbrengst van werken met ervaringen van het VN Vertelpunt: 

- Mensen delen vooral ervaringen (705 in totaal) over Toegankelijkheid en mobiliteit, Zelfstandig leven en 
voorzieningen en Onderwijs en ontwikkelen als hen wordt gevraagd een ervaring te delen over hun 
leefwereld met een beperking in Nederland. 

- We zien verschillen tussen provincies wie hebben gedeeld en over welke thema’s vooral is gedeeld. 

- Wanneer we inzoomen op de data dan zien we dat de slider Inclusie (buitengesloten worden versus 
volledig meedoen) een overkoepelende slider is die aangeeft hoe mensen hun ervaring beleven. 

- Inclusie hangt voor vertellers samen met Regie hebben, Respect krijgen en Gelijk worden behandeld. 

- De drie thema’s waarop Inclusie het laagst scoort in de beleefde ervaringen zijn: Gezondheid en zorg, 
Onderwijs en ontwikkelen en Toegankelijkheid en mobiliteit 

- In de werksessie kozen twee groepen voor Gezondheid en zorg en Toegankelijkheid en mobiliteit om zich 
verder in te verdiepen. Deze thema’s sloten het meeste aan bij individuele zorg van de deelnemers en de 
indruk dat aan die thema’s het meeste te verbeteren was. 

- In de thema’s onderkenden de deelnemers 5 clusters voor Gezondheid en zorg en 6 clusters voor 
Toegankelijkheid en mobiliteit. 

- Op deze clusters binnen de thema’s kunnen indien gewenst verbetervoorstellen worden ontwikkeld. 

Inleiding 
Nederland heeft in 2006 het IVRPH (Internationale Verdrag voor de Rechten van Personen met een 
Handicap) ondertekend, het verdrag dat de rechten van mensen met een beperking regelt. Het Verdrag is 
door de Nederlandse overheid op 14 juli 2016 geratificeerd. Het eerste moment van rapportage door de 
Nederlandse overheid was 2 jaar na de ratificatie. Hierna is door het Collega van de Rechten van de Mens 
over de voortgang gerapporteerd. En op dit moment wordt gewerkt aan de rapportage door organisaties 
van mensen met een beperking zelf (de Schaduwrapportage). 

Naast fundamentele artikelen over bijvoorbeeld het realiseren van eigen regie en zeggenschap, deelname 
aan de samenleving en inclusief onderwijs wordt in het IVRPH aandacht besteed aan drie belangrijke zaken:  

1. Het bevorderen van bewustwording binnen de gehele maatschappij (artikel 8 IVRPH)  

2. De directe betrokkenheid van de doelgroep in het gehele implementatieproces (artikel 33 IVRPH) 

3. Het opzetten van een goede monitoring en rapportage aan de VN vanuit mensen met een beperking. 
(artikel 31 en 35 IVRPH)  

In de punt 3 genoemde monitoring en rapportage spelen drie partijen een belangrijke rol: Monitoring en 
rapportage door de staat zelf als contractpartner. Monitoring door een onafhankelijk instituut, in Nederland 
uitgevoerd door het College voor de Rechten van de Mens. Een alternatieve monitoring en rapportage 
vanuit de praktijk, dat wil zeggen door mensen met een beperking en hun organisaties zelf. Dit project en 
dit document gaan over het laatste. 
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Het eerste VN Vertelpunt, is in 2012/2013 opgezet. Dit Vertelpunt is ontworpen nav een aantal workshops 
met inhoudelijk deskundigen. In 2016/2017 is het VN Vertelpunt zowel technisch als inhoudelijk aangepast. 
Met die aangepaste versie (zie Bijlage 1) zijn ervaringen verzameld in 2017 en 2018. In 2019 heeft Iederin het 
project overgenomen en na wat kleine aanpassingen (andere voorkant en toevoeging van enkele 
vraagopties) zijn in 2019 ervaringen verzameld. 

Doelstelling van deze rapportage 
Doelstelling van het VN Vertelpunt is het ophalen van ervaringsverhalen. Medio 2019 is besloten de reeds 
eerder opgehaalde verhalen te gebruiken en te verrijken met nieuwe verhalen als input voor de 
Schaduwrapportage. 

Doelstelling van deze rapportage is het duiden van de verzamelde input, het in de juiste context plaatsen 
daarvan en een handreiking bieden aan de onderzoekers ten behoeve van de Schaduwrapportage. 

Het eerste deel van dit rapport helpt mensen die met de patronen en narratieven werken om overzicht te 
krijgen over de grote hoeveelheid ervaringen én daardoor sneller inzichten te kunnen opbouwen.  

Het tweede doel van dit rapport is bedoeld om vragen op te roepen, een storm aan gedachten op te 
wekken, onverwachte vragen op te werken. Hier rest nog te zeggen dat narratieve methoden (ook wel 
sensemaking of participatief onderzoeken genoemd) geen hard bewijs levert, maar wel vaak aanwijzingen 
over wat er speelt of aan de hand is. Narratieve methoden leveren geen keiharde cijfermatige relaties die 
bewijzen dat actie A gaat leiden tot effect B. Narratieve methoden geven echter wel rijke contextuele 
informatie én bijbehorende data over mogelijkhe verbanden.. Het doel van deze rapportage is om die 
rijkheid in behapbare vorm te brengen. In deze rapportage beschrijft StoryConnect welke stappen zijn gezet 
in dit proces, hoe het proces is verlopen, wat het heeft opgeleverd en welke kritische succesfactoren een rol 
hebben gespeeld. Het is vervolgens aan de opdrachtgever om hier conclusies aan te verbinden en om te 
bepalen hoe het traject een vervolg kan worden gegeven. De toepassing heeft potentie om op regionaal of 
lokaal niveau verbeteringen te ontwikkelen. De scope van voorliggende rapportage beperkt zich tot een 
landelijk beeld. 

Werken met ervaringen in een notendop 
De StoryCycle-aanpak achter die we in dit project gebruiken is gebaseerd op de participatieve narratieve 
onderzoekende benadering. De aanpak speelt in op de gewoonte van mensen om kennis met elkaar te 
delen door ervaringen uit te wisselen en verhalen te vertellen. Ieder uniek verhaal telt en draagt bij aan 
inzichten over de implementatie van het VN verdrag. De methode bestaat uit een cyclisch proces van vier 
stappen: 

1. Mensen delen hun ervaringen en reflecteren kort op de zojuist gedeelde ervaring door deze zelf van 
duidingsinformatie te voorzien. Dit gebeurt vaak via een digitaal (online) vertelpunt, maar kan ook op 
basis van persoonlijke interactie worden vormgegeven.  

2. Via een interactief dashboard wordt het proces van het delen van ervaringen gevolgd en de (data over 
de) ervaringen ontsloten. Simpele, enkelvoudige grafieken van duidingsinformatie worden in het 
interactief dashboard gevisualiseerd. Daarnaast wordt de narratieve data voor een patroon-evaluatie 
geladen in een verwerkingsprogramma dat speciaal is ontwikkeld voor het ondersteunen van “werken 
met ervaringen”. Combinaties van duidingsinformatie leveren opvallende patronen. De opvallende 
patronen en hun ondelinge verbanden worden nader onderzocht op basis van de gerelateerde, 
achterliggende ervaringen. Op basis van beschikbaarheid van tijd en het abstractievermogen van de 
deelnemers maakt StoryConnect een keuze met welke observaties/opvallende patronen wordt gewerkt 
in de duidingsbijeenkomst. 
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3. Tijdens (gefaciliteerde) duidingsbijeenkomsten onderzoeken betrokkenen de observatie/patronen en de 
onderliggende ervaringen. Samen geven/ontdekken zij nog meer betekenis en bouwen zij op basis van 
deze infomatie inzichten op over wat goed gaat en wat beter moet.  

4. Deze gedeelde inzichten worden in bijeenkomsten vertaald naar verbetervoorstellen en -ideeën die qua 
ontwerp passen bij het feit dat een maatschappij op vele aspecten complex is en niet centraal 
bestuurbaar of ontwerpbaar. Deze stap is op een ander moment uitgevoerd. 

Methodologische reikwijdte: veranderkundige methode, géén representatief onderzoek 
De StoryCycle is een manier om, samen met mensen die de context kennen, inzicht op te bouwen in wat 
goed gaat en beter kan in de inclusieve samenleving. Daarmee boort de StoryCycle het onderzoekend en 
innovatief vermogen van alle betrokkenen rond het samenleven aan, het is vooral een veranderkundige 
aanpak om transformatie te bevorderen. Het biedt een wetenschappelijk onderbouwd systematisch 
raamwerk voor transformatie-vraagstukken. Onderzoekende componenten zijn daarin prominent aanwezig, 
maar mogen niet langs de meetlat van hypothetisch toetsend onderzoek worden gelegd. Het gaat erom dat 
mensen die dat willen, vertellen wat zij belangrijk vinden of wat hen heeft geraakt. Daar kunnen geen 
algemeen geldende conclusies aan worden ontleend. Statistische analyses vormen in de StoryCycle geen 
bewijs. Ze worden alleen gebruikt om opvallende signalen te vinden die statistisch afwijken. Deze signalen 
worden gecombineerd tot observaties over de beleving van de inclusieve samenleving waarmee de 
deelnemers in de duidingsbijeenkomsten zelf betekenis kunnen geven aan de realiteit. Daarmee bieden de 
verhalen en signalen input om gefundeerde veranderingen op gang te brengen. En om deze veranderingen 
op langere termijn te kunnen volgen. 

Response algemene gegevens 
Het verloop van het aantal reacties in de tijd is grillig te noemen. Na een voortvarende start in Juli 2017 en 
en kleine opleving in Februari 2018 duurde het tot medio Juli 2019 voor er opnieuw een piek was. In totaal 
zijn 705 ervaringen gedeeld. De beschrijving onder de figuur verwijst tevens naar de naam van een bestand 
met grotere weergave van de figuur. 
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Wie zijn de vertellers 
De grootste groep vertellers is de mensen die zelf een beperking hebben, 51%, zie figuur 2. Het is daarnaast 
wel opvallend dat veel ervaringen zijn gedeeld over mensen met een beperking. 

De leeftijden van mensen die hebben gedeeld of waarover is gedeeld is vrij divers, het loopt van 15 jaar en 
jonger tot 80 jaar, zie figuur 3. De groep mannen en vrouwen is gelijk verdeeld. 

Opvallend is dat veel is geschreven over mensen met een beperking jonger dan 15 jaar door anderen, zie 
figuur 4. Waarschijnlijk zijn dit vooral ouders/verzorgers die schrijven over hun eigen kinderen. Ook het grote 
aantal mensen die liever geen leeftijd aangeeft is opvallend. Maken mensen zich zorgen om hun privacy? 
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Locatie/geografie 
Een andere manier om naar de data te kijken is geografisch. In figuur 5 zijn de reacties weergegeven per 
provincie. De spreiding van de verhalen over Nederland is redelijk. Met name in Gelderland, Utrecht en 
Noord-Holland is goed gedeeld. Hier zien we mogelijk het effect van bijeenkomsten of actieve personen op 
social media. 

Hierover zijn een aantal mogelijke verklaringen te vormen: 

- Mogelijk wonen in sommige provincies meer mensen met een beperking. 

- Mogelijk is de aard van de bevolking dusdanig anders dat de drive om zich te uiten anders is.  

We zien wat verschillen in thema’s waarover is gedeeld. In de zuidelijke en noordelijke provincies wordt meer 
gedeeld over Toegankelijkheid en mobiliteit. In de provincies in het midden van het land vaker over 
Zelfstandig leven en voorzieningen, zie figuur 6. 

Verschillende vertellers in verschillende provincies 
Deze verschillen zijn misschien te verklaren door verschillen tussen provincies als het gaat om welke mensen 
hebben gedeeld. In de Noordelijke en Zuidelijke provincies hebben vooral mensen die zelf een beperking 
hebben een ervaring gedeeld, zie figuur 7. In het midden van het land hebben verhoudingsgewijs meer 
mensen een ervaring gedeeld over een familielid of een kennis met een beperking. 

Waar schreven mensen over? 
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De meeste ervaringen worden gedeeld over het thema Toegankelijkheid en mobiliteit, Zelfstandig leven en 
voorzieningen en Onderwijs en ontwikkelen. De meeste gedeelde ervaringen zijn (zeer) negatief van aard. 
Dat betekent niet dat het zeer negatief gesteld is met de inclusie van mensen met een beperking. Het 
betekent dat mensen die een ervaring hebben gedeeld over hun leven in Nederland met een beperking, 
veelal negatief beleefde ervaringen hebben gedeeld. Ieder met zijn/haar eigen motivatie om specifiek die 
ervaring te delen. In die ervaringen zit vaak informatie verborgen om verbeteringen te ontwikkelen. 

De meeste ervaringen die zijn gedeeld, hebben korter dan een maand geleden plaatsgevonden. En de 

meeste ervaringen vinden dagelijks plaats. Dus mensen hebben echt gedeeld over hun actuele leefwereld of 
de leefwereld van iemand anders met een beperking, zie figuur 8. 

Beleving van: Privacy, Gelijkheid, Respect en Vrijheid 
Naast vragen die we stellen over de persoon, stellen we ook vragen over de beleving van de specifieke 
ervaring. Onder andere vragen we naar ervaren regie, privacy, etc. In veel ervaringen die zijn gedeeld 
beleven mensen bijvoorbeeld een ongelijke gelijkheid van behandeling, zie figuur 9. 
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Mogelijke verklaringen hiervan zijn: 

- Het is slecht gesteld met de inclusie in Nederland. 

- Vooral mensen met een negatieve of zeer negatieve ervaring zijn gemotiveerd om de moeite te nemen 
hun verhaal te delen via het vertelpunt.  
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Resultaat patroonevaluatie 
We zien dat een aantal vragen (5 sliders) met elkaar samenhangen. In bijlage 2 staat een correlatietabel van 
de 5 sliders. Indien er een rode lijn is weergegeven dan betekent dit dat er een significant verband bestaat. 
De belangrijkste slider is: Inclusie (buitengesloten worden versus volledig meedoen). In figuur 10 is te zien 
dat beantwoording aan deze slider samenhangt met beantwoording van de vier andere sliders. Naarmate 
mensen meer het gevoel hebben dat ze volledig meedoen in de gedeelde ervaring, hebben ze meer het 
gevoel dat ze: 

- Gelijk worden behandeld in vergelijking met mensen zonder beperking (Gelijkheid); 

- Respect van anderen krijgen (Respect); 

- Vrijheid krijgen om eigen keuzes te maken (Regie). 

Privacy hangt voor de vertellers niet samen met Inclusie en in mindere mate hangt het gevoel van Privacy 
samen met de andere drie sliders. De andere drie sliders hangen samen met elkaar op een positieve manier. 
Dat betekent hoe meer respect iemand ervaart in een ervaring des te meer regie ervaart die persoon in de 
betreffende ervaring. Natuurlijk geldt dat ook voor de negatieve kant: hoe meer iemand zich ongelijk voelt 
behandeld, des te meer voelt iemand minder regie en minder respect. 

Een opvallend patroon is dat er statistisch vaker dan verwacht (op basis van verdelingen) negatief is gedeeld 
over Toegankelijkheid en mobiliteit. Over dit thema is vaker dan verwacht gedeeld door mensen die zelf een 
beperking hebben. Het zijn vaker dan verwacht vrouwen die delen over dit thema. 
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Over Onderwijs en ontwikkelen is minder vaak dan verwacht gedeeld door mensen die zelf een beperking 
hebben. Het zijn meer de andere 2 groepen die daarover hebben gedeeld. 

Over Gezondheid en Zorg is vaker dan verwacht zeer negatief gedeeld. Men vindt vooral privacy een 
belangrijk aspect en vrijheid. Bij het thema Onderwijs en ontwikkeling is het gevoel van ongelijkheid en 
weinig vrijheidsbeleving sterk. 

Buitengesloten worden en de thema’s 
De meest alomvattende vraag is de vraag of mensen vinden dat ze kunnen meedoen of worden 
buitengesloten in de samenleving. Zeker ook omdat we zien dat in de bovenstaande vier sliders een 
verband zit tussen de vier sliders; hoe hoger je scoort op een vraag, des te groter is de kans dat je op een 
andere vraag ook hoog scoort. 

We selecteerden de drie thema’s waarop mensen het laagste scoren: dat betekent het meeste op 

buitengesloten voelden in de gedeelde ervaringen. Dat is op de thema’s Gezondheid en zorg, Onderwijs en 
ontwikkelen en Toegankelijkheid en mobititeit. 

De onderliggende ervaringen hebben we gelezen en we filterden de zeer korte ervaringen, test invoeren 
en de invulfouten eruit. Voor ieder thema zijn ervaringskaarten uitgeprint. Een ervaringskaart is een kaart 
waar 1 ervaring op staat afgedrukt met de beantwoording van de vragen over die ervaring. Zie bijlage 3 
voor een voorbeeld. Dat resulteerde in de volgende aantal ervaringskaarten. 
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Werksessie 18 september 2019 
In een werksessie is met 7 deelnemers (zie bijlage 4 voor lijst met 
deelnemers) gewerkt met de geselecteerde informatie. Aan de 
deelnemers is toestemming gevraagd om foto’s te nemen voor het foto-
verslag. Niemand had daar bezwaar tegen. 

De groep is in 2 gedeeld en kreeg de keuze in welk van de drie thema’s 
ze zich wilden verdiepen. Groep 1 koos voor Gezondheid en Zorg en 
groep 2 koos voor Toegankelijkheid en mobiliteit. Middels een aantal 
stappen werkten de twee groepen zich door de data heen en lazen ze de bijbehorende ervaringen. Door 
middel van een aantal rondes werden opvallende elementen in de ervaringen verzameld en deze 
elementen werden vervolgens geclusterd.  

De clusters van groep 1 waren Regie, Ontoegankelijkheid, Dwang in GGZ, Recht op goede zorg en Gehoord 
worden. 

Ter illustratie bij ieder cluster een ervaring (de tekst is niet aangepast, data die tot een persoon te 
herleiden is, is verwijderd). 

Regie 
Soms moet je keuzes maken waar de hele wereld tegen is en dan moet je het toch doen zoals op jezelf gaan als 
iedereen zegt dart het nog niet kan. Ik vind het goed als mensen je waarschuwen daar niet van maar het is ook goed als 
mensen naast waarschuwen toch ook met je mee kunnen denken dan heb je minder het gevoel dat je alleen staat in je 
keuze.Ik wilde de bekende omgeving waar van alles was gebeurd achter me laten en dat is een hele goede keuze 
geweest. Het is best te snappen dat mensen dat niet verstandig vinden maar soms moet je ook maar gewoon 
vertrouwen en dat kan in de hulpverlening wel wat meer.  

Ontoegankelijkheid goede zorg 
Onze zoon krijgt iets aangeboden van de gemeente WMO waar hij niets aan heeft. Het maakt hem meer afhankelijk van 
zijn beperking dan de voorkeur die hij heeft gevonden. Die geeft hem een duw vooruit, laat hem participeren en maakt 
hem onafhankelijker. Hij is inderdaad een “interessante casus” zoals …. zei bij zijn huisbezoek. Blijkbaar niet interessant 
genoeg om een werkelijke oplossing te vinden en zich binnen een aanvaardbaar tijdsbestek een oplossing te zoeken. En 
dit is bedroevend, omdat onze zoon met bovengemiddelde pijn nu moet functioneren. Schouders, skelet, heupen en 
spasmes. Al deze levenslange ongemakken in een persoon gebundeld. We hebben niet kunnen voorzien dat de 5 
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daagse schoolweek teveel is voor onze zoon qua mobiliteit. ( net nog een 9,7 voor toetsen gehaald, dus inhoudelijk zit 
het wel goed. )  

In geen geval is het mijn bedoeling om “lastig”te zijn, of irritant. Helaas vrees ik dat ik het wel ben, gezien de 
onduidelijkheden in de hele route. Eerst naar UWV en een afwijzing nodig hebben, dan pas wmo aanvraag. Dit klopt 
niet. Een PGB krijgen zou een mooie oplossing zijn, ware het niet dat van alles 40% wordt afgetrokken waardoor wij niets 
kunnen aanschaffen. Het eerste huisbezoek loopt al vanaf begin augustus. Het is nu half februari en er is nog niets 
geregeld, alleen maar heen en weer kaatsen naar UWV, en weer terug. De hele aanvraag heeft ook gewoon een maand 
in de la gelegen. Dat is wel 31 dagen pijn!  

Er werd gevraagd om medische onderbouwing van een arts. Ik heb een verklaring gevraagd aan de arts, en kreeg drie 
dagen later te horen dat “…. in geen enkel geval gaat kijken naar een rolstoel die harder dan 10 km kan. “ ( dus de brief 
van de revalidatie arts scheen waardeloos) Dit zou het PGB wat kunnen ophogen waardoor we wrs wél de passende 
oplossing voor … kunnen aanschaffen. Die hoop werd weer de grond ingeboord hierdoor. Omdat …. nooit bereikbaar 
is, bel ik het wijkteam. Hier hoor ik: “dan heeft de medipoint wel goedkoop gezocht, maar niet passend. Dan moet … 
een opdracht geven om adequaat te zoeken naar een passende oplossing, en als medipoint het niet in het assortiment 
heeft moet er daarbuiten gezocht worden.”  

Vervolgens hoor ik dat de uitspraak van de revalidatiearts gekeurd moet worden door jullie eigen medisch adviseur. Alles 
mag nagetrokken worden hoor, we spreken gewoon de waarheid. Zou de revalidatiearts zomaar wat op papier zetten? Is 
de medisch adviseur ook op de hoogte van spina bifida in de vorm die onze zoon heeft? Ook dit kost weer tijd. En dus 
pijn voor onze zoon. Vervolgens hoor ik van een overleg gemeente, medipoint en ….. op 19 februari, bijna twee weken 
verder. Voor een casus inhoudelijke behandeling zijn wij niet uitgenodigd, terwijl wij de inhoud van de casus zijn, en het 
wel zo snel zou werken als er vragen aan onze zoon kunnen worden gesteld, waaróm is de keuze van onze zoon zo 

passend en adequaat?  

Dwang GGZ 
Als je in de ggz opgenomen wordt en je wordt geconfronteerd met dat andere patienten naar de isoleer moeten dan 
heeft dat een enorme impact op je. Je zou dat soort dingen niet mee moeten maken als het met jezelf toch al niet goed 
gaat. de isoleer is iets dat afgeschaft moet worden en zolang als het er is moet je altijd voorkomen dat anderen mee 
moeten maken dat iemand daar in moet. 

Recht op goede zorg 
Ik zag dat er manieren zijn om mensen die fysiek of geestelijk ernstig beperkt zijn toch allerlei dingen die ze graag willen 
kunnen beleven door een bewegingssimulator. Je ziet dan op een monitor beelden die worden omgezet in een 
bepaalde beweging (bijvoorbeeld dat op een paard zit. Door het beeld, het geluid wat levensecht is kun je wat daar op 
dat scherm gebeurt meteen voelen. Je bent dus echt aan het paardrijden!).  

Schaduwrapportage VN ©StoryConnect 2019 Page 11



Ik heb ook eens gezien dat ze in een verpleeghuis een bewoner met dementie lieten paardrijden in het echt en dat was 
een heel gedoe want er moest van alles op de rug van de paarden worden gebouwd om de bewoner te kunnen laten 
liggen. Daarom kan zo'n actie ook niet zo heel erg vaak. Je vraagt je dan wel af waarom hebben ze in zo'n instelling niet 
zo'n bewegingssimulator? (of eigenlijk in elke instelling waar mensen wonen die op een of andere manier beperkt zijn?) 
meedoen in de samenleving kan op zoveel verschillende en ook eenvoudige manieren.  

Gehoord worden 
Bij thuiszorg voor steunkousen aantrekken, heb ik verschillende dames over de vloer gehad. De ene hielp me beter dan 
de andere. Sommige mensen gingen naast me zitten (dit werkt niet). Degene die voor me op de grond knielde deden 
het beter. En daar was ik erg tevreden over. Dat gaat makkelijker: om de kousen dan op je juiste manier aan te krijgen. 
Het is van groot belang dat de mensen die de zorg doen, goed met je praten. Zodat dingen die ik wil ook gebeuren. Als 
je niet in gesprek gaat weet je niet wat werkt of juist niet voor mij terwijl ik de zorg nodig heb.  

De clusters van groep 2 zijn NS, Toegankelijkheid voorzieningen, Toegankelijkheid ruimtes, Regio taxi, 
Niet goed geregeld, Participeren.  

Ter illustratie bij ieder cluster een ervaring. 
NS 
Ik wil - als rolstoelgebruiker - gebruikmaken van het openbaar vervoer (publiek toegankelijk vervoer) maar wordt 
geweigerd in een daarvoor aangepaste buurtbus (vervoer van 8 personen + chauffeur). De aanpassing bestaat uit een 
uitschuifbare oprijplaat, opstellingsplek voor de rolstoel inclusief veiligheidsgordel + haken in de vloer om de rolstoel 
vast te zetten en halteknop op hoogte. Ook de bushalte is in hoogte aangepast om aan te sluiten op de bus. 

Er is geen andere mogelijkheid met het openbaar vervoer om naar de gewenste locatie te komen.Een publiek 
toegankelijke dienst zoals het openbaar vervoer is niet slechts voorbehouden aan mensen die geen gebruik maken van 
een rolstoel. Omdat een bepaalde regel in de Wet op de personenvervoer 2000 niet is aangepast op het VN-Verdrag 
meent de overheid in haar recht te staan dat rolstoelgebruikers geweigerd moeten worden. 

Toegankelijkheid voorzieningen 
Pluim voor mevrouw ….. 85 jaar en scheidend lid van het VN Panel Tynaarlo. Zij kreeg het voor elkaar dat het wandelpad 
langs de Brink in Zeijen schop ging. Zo hoeven mensen met kinderwagens, rolstoelen, rollators en mensen die minder 
goed ter been zijn niet meer over de openbare weg dit prachtige pad te doorkruisen. Vrouwkje attendeerde haar 
gemeente op deze onveilige situatie. Ze zette haar verzoek kracht bij door 30 handtekeningen op te halen van 
belanghebbenden. Vervolgens heeft zij de verantwoordelijke ambtenaar regelmatig herinnerd aan haar verzoek tot het 
ook werd ingewilligd. Precies een jaar geldeden werd het werk aangepakt. Dus ook een pluim voor verantwoordelijk 
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ambtenaar ….. van de Gemeente Tynaarlo Dank ook namens Zeijen. Nu 86 nadert zet …. helaas een punt achter haar 
werk voor het panel.  

Toegankelijkheid ruimtes 
Op 5 December j.l. moest ik mij vervoegen bij de Kanton Rechter in Eindhoven, Raadhuisplein 4 daar beleefde ik de 
volgende gebeurtenissen:  

A De rechtbank is ontoegankelijk. B Geen helling baan. C Geen aparte toegang. D Toegang alleen via een trap.  

E Veiligheid poortjes ontoegankelijk voor mijn rollator, ik moest mij zelf er met kracht door persen. F Overal Drempels.  

G Ook bij de ingang van de rechtszaal drempels. H Geen Invalide toilet.  

Hoe zo toegankelijke Rechtspraak voor Gehandicapten? 

Regio taxi 
Het was te koud voor mijn scootmobiel en daarom ging ik met het AOV. Ik woon in Amsterdam West en officieel is de 
regel dat de eerste ingekomen ook het eerst wordt weggebracht. Ik was echter de laatste na 2 1/2 uur en helemaal in het 
Verre Oosten van Amsterdam geweest te zijn.  

Niet goed geregeld 
Mijn zoon is 21, rolstoeler, en door een achteruitgaand skelet, overbelasting schouders en heupen is hij genoodzaakt 
zich per auto te gaan vervoeren. Hij zit op MBO 4 onderwijs in Nijmegen en komt niet in aanmerking voor een lease auto 
van het UWV. UWV past zijn auto aan wrs als hij zelf een auto vindt. Hij heeft zijn rijbewijs, maar kon de afgelopen tijd 
niet rijden omdat geen enkel bedrijf onder de twee jaar rijbewijs een auto meegeeft i.v.m. te hoge verzekeringskosten.  

Hij slikt morfine tegen de pijn van de dagelijkse busritten en wachten in de kou. Hij wil graag zijn opleiding afmaken, 
( eindelijk iets dat ik zelf kies en wil, en zet zich in om de hobbels in de opleiding te overwinnen) zit in het tweede jaar 
van de vier jaar maar heeft nu een enorme belasting van pijn. Hij moet elektrisch gaan rijden om nog enige transfer in de 
toekomst over te houden, en algauw kom je dan op een bestelbus uit. Die kan grijs kenteken rijden voor rolstoelers, dus 
goedkoper. NU lijkt mijn ex, zijn vader mee te werken om een auto te helpen financieren, stuiten we op het volgende 
probleem: de wa verzekering voor een jongere tot 24 jaar is wel drie keer hoger dan voor mijzelf! Ik betaalde 53 euro pm 
voor mijn Toyota bus, hij moet 160 euro betalen voor een eventuele vw bus.  
Mijn Toyota bus heeft de geest gegeven, dus ik kan hem ook niet meer vervoeren.  

Is hier iets op te verzinnen??  
Hij heeft een Wajong uitkering die voor 75% (!) gekort is omdat hij studeert en een gedeeltelijke studiefinanciering. 
Geen vetpot dus. Is er een mogelijkheid om de wa verzekering tot normalere proporties terug te dringen nu het om een 
rolstoeler gaat?  

Hij ontwikkelt een boosheid tegen maatschappelijke regels die hem daardoor onthouden wat hij nodig heeft en 
waardoor hij veel pijn heeft. Ook de elektrische rolstoel die passend zou zijn voor zijn behoeftes zit volgens de WMO 
“niet in het pakket”, wat een maanden lang traject vergt. Het is de bedoeling dat hij met zijn opleiding uit de Wajong 
komt, en zelf verdienend wordt. Door teveel pijn is dat onmogelijk.  

Participeren 
Het was voor actieve ervaringsdeskundigen in Amsterdam heel moeilijk om contact te krijgen met de 
gemeenteambtenaren die zouden gaan over de grote verbouwing voor het Centraal Station. Wij hebben toen de 
mensen van de uitvoerende firma …… aangesproken en zij zijn weer in conclaaf met de gemeente gegaan.  
Nu hebben we goede vergaderingen waar alle punten ten aanzien van de toegankelijkheid ten tijde van de verbouwing 
vastgelegd zijn en we gaan ook schouwen voorafgaand aan elke nieuwe fase van de verbouwing.  

Evaluatieve opmerkingen van de werksessie deelnemers: 
Hieronder een aantal opmerkingen van de deelnemers aan de werksessie: 

- Het viel de deelnemers op dat er weinig verhalen waren gedeeld in de leeftijd 16-20. Men vroeg zich af of 
die doelgroep wel goed was bereikt. 
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- Over de vraag ‘Wanneer gebeurde dat?’ werd opgemerkt dat men soms moeite had met het invullen van 
die vraag, omdat het ook wel eens wisselend gebeurde. Die optie stond er niet bij volgens een 
deelnemer. 

- ‘Gelijkheid versus ongelijk’: dit werd niet direct begrepen door een aantal deelnemers en behoefde extra 
uitleg. 

- ‘Buitengesloten worden versus volop meedoen’: de vraag werd gesteld hoe je het woordje 
‘buitengesloten’ moest interpreteren. Men had moeite met dit woord. 

- Men miste de mogelijkheid om de verhalen te classificeren naar type beperking. Deze mogelijkheid werd 
niet geboden omdat die vraag niet in het VN Vertelpunt staat. 

Eind opmerkingen 
Om met de laatste opmerking van de deelnemers te beginnen: het VN Vertelpunt is niet een statisch 
Vertelpunt. Continu kan en mag je van achter naar voren denken. Als je met de data werkt en beseft dat je 
cruciale gegevens mist om inzicht op te bouwen, dan is dat input voor de volgende cyclus werken met 
ervaringen, waarin als eerste stap wordt besproken of iets aan het VN Vertelpunt moet worden veranderd. 

We hebben met elkaar de StoryCycle doorlopen tot en met de stap van Inzicht opbouwen. Het is belangrijk 
dat een goede feedbackloop door communicatie wordt opgezet om de populatie vertellers te vertellen: 

- welke data is opgehaald; 

- hoe met de data is gewerkt; 

- welke inzichten en verbetervoorstellen dit heeft opgeleverd; 

- dat hun ervaringen nodig zijn om te blijven delen wat zij merken van veranderingen in hun leven.
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