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Samen werken aan het 
VN-verdrag handicap in Utrecht
Alle Utrechters hebben het recht gewoon invulling te kunnen geven aan 

hun leven, óók als zij een beperking hebben. Met onze handtekening onder 

dit akkoord maken we dat beter, gemakkelijker en gezamenlijk mogelijk. 

Met dit stadsakkoord krijgen we verbeteringen voor elkaar waar Utrechters met een beperking  
echt iets van gaan merken. De stad wordt beter toegankelijk, omdat we ons aanbod goed op  
elkaar afstemmen. 

Wij werken aan toegankelijkheid voor iedereen, elk op onze eigen manier binnen onze eigen 
organisatie. Dat doen we vanuit onze eigen visie en ambitie, met onze eigen medewerkers en 
binnen de eigen begroting. 

Wij willen dat scholieren en studenten zich welkom voelen, hun opleiding kunnen volgen, stage 
kunnen lopen en evenveel kans op woonruimte hebben, ongeacht of een jongere een beperking 
heeft. Ook willen wij dat kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen, kunnen sporten 
en vrienden maken, ongeacht of ze een beperking hebben. Wij werken aan een Utrecht waarin alle 
inwoners en bezoekers zich makkelijk kunnen verplaatsen van A naar B, ongeacht een beperking.   

Wij nodigen andere partijen uit om zich aan te sluiten bij dit stadsakkoord. 
 
De visie van het VN-verdrag Handicap is 'niets over ons zonder ons'. Daarom betrekken wij inwoners 
(jongeren, kinderen, studenten, reizigers, bezoekers, klanten) met een beperking bij ons werk.  

Kortom: alle partijen zorgen ervoor dat iedereen in Utrecht gewoon invulling kan geven aan zijn  
of haar leven.
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Werkplan

• kennis en ervaring uitwisselen over de verschillende vormen van beperkingen en de verschillende 
vormen van toegankelijkheid (fysieke, sociale en digitale) om elkaar te helpen, te inspireren en te 
versterken; 

• helder maken wie wat doet op het gebied van toegankelijkheid;
• andere partijen uitnodigen om aan te sluiten; 
• het eigen aanbod beter toegankelijk maken én betere aansluiting van elkaars aanbod voor elkaar 

krijgen, zodat grenzen niet merkbaar zijn voor reizigers, inwoners, studenten/scholieren;
• laten zien wat ze doen op het gebied van toegankelijkheid, aan elkaar en ook aan inwoners, 

bezoekers, andere overheden en in het land.

• met elkaar aan het werk te gaan; 
• contact te leggen met -bijvoorbeeld een vast groepje- inwoners met een beperking;
• werkbezoeken, schouwen, wisselstages en meeloopdagen te organiseren;  
• elkaar uit te nodigen voor - en deel te nemen aan elkaars inhoudelijke en netwerkbijeenkomsten;  
• elkaar te ontmoeten op de jaarlijkse bijeenkomst over het VN-verdrag handicap die de gemeente 

organiseert; 
• kennis en ervaringen uit te wisselen in een digitale groep;
• elkaar rechtstreeks op de hoogte te houden van de eigen ervaringen. 

De ondertekenaars willen:

De ondertekenaars delen kennis en inspiratie door: 
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In 2021-2022 werken de partijen aan de volgende onderwerpen.

In 2021-2022 werken de partijen aan de volgende onderwerpen.

• Van hoger onderwijs naar arbeidsmarkt voor studenten met een beperking 
De instellingen voor het hoger onderwijs (HU en UU) en de gemeente verkennen in 
2021 wat er nodig is voor studenten met een beperking om niet beperkt door hun 
beperking de arbeidsmarkt te betreden. Zij doen dit samen met de belangen-
organisaties, studenten met een beperking en andere partijen die hiervoor inbreng 
kunnen hebben. Voor einde van 2021 trekken ze conclusies wie welke actie kan 
ondernemen om de overgang soepel te maken. 

• Talentontwikkeling van kinderen en jongeren met een beperking  
De wijkcultuurhuizen werken met partners uit de kunstwereld en met partners van 
welzijn, zorg en onderwijs aan een inclusieve cultuursector. Akkoordpartners  
verkennen in 2021 welk cultuuraanbod op scholen en in de wijk aanwezig is en of  
het geschikt is voor kinderen met een beperking. Ook verkennen zij wat de meest 
effectieve manier van organiseren is om talentontwikkeling van kinderen met een 
beperking voor elkaar te krijgen. Voor einde van 2021 trekken ze conclusies wie  
welke actie kan ondernemen om ervoor te zorgen dat kinderen met een beperking 
hun talenten op school en in de wijk goed kunnen ontwikkelen. 

• Informatievoorziening aan reizigers met een beperking  
In 2021 verkennen belangenorganisaties, NS, QBuzz, provincie, Syntus en  
gemeente de knelpunten bij de informatie voorziening voor reizigers met een  
beperking. Ook onderzoeken zij welke alter natieven er zijn. Voor het einde van  
2021 trekken ze conclusies wie welke actie kan ondernemen zodat reisinformatie  
te gebruiken is door reizigers met een beperking.
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Bijlage

Landelijk en lokaal zijn er onder andere deze wetten en afspraken over toegankelijkheid.
• Het VN-verdrag handicap (het verdrag) is op 14 juli 2016 in Nederland vastgesteld. Doel van dit 

verdrag is het bevorderen, beschermen en waarborgen van de mensenrechten van mensen met  
een beperking. Centrale begrippen in het verdrag zijn inclusie, persoonlijke autonomie en volledige 
participatie. 

• De gemeente Utrecht heeft op 18 juni 2020 de agenda ‘Utrecht voor iedereen toegankelijk’ heeft 
vastgesteld. 

• De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht hebben op 19 november 2018 hun handtekening 
gezet onder de Intentie verklaring toegankelijkheid hoger onderwijs.

• Op 19 mei 2020 hebben de gemeente Utrecht, de Stichting Studenten Huisvesting, de Universiteit 
Utrecht, de stichting Hogeschool Utrecht, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, MBO Utrecht, 
ROC Midden Nederland, VIDIUS en BoKS het convenant studentenhuisvesting afgesloten. 

• De Onderwijsraad heeft de minister op 23 juni 2020 geadviseerd over ‘steeds inclusiever’ onderwijs 
en de minister op 4 november 2020 hierop heeft gereageerd met een kamerbrief Evaluatie en 
Verbeteraanpak passend onderwijs. 

• Op 15 maart 2019 stuurden de minister van Infrastructuur en Waterstaat en van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport de vernieuwingsagenda Iedereen onderweg naar de Tweede Kamer.  Deze agenda 
is gericht op het toegankelijker maken van het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer. 

• Op 28 juni 2021 heeft de staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het 
Actualisatierapport Toegankelijkheid Spoor 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden. Op het  
station en in de trein moeten mensen met auditieve, visuele en motorische beperkingen hun weg 
kunnen vinden.

https://www.utrecht.nl/zorg-en-onderwijs/samenleven-welzijn/utrecht-voor-iedereen/toegankelijk/agenda-utrecht-voor-iedereen-toegankelijk/
https://www.uu.nl/en/news/utrecht-university-to-sign-intention-declaration-for-accessibility-of-higher-education
https://ecio.nl/nieuws/nhl-stenden-en-hogeschool-utrecht-over-de-intentieverklaring-vn-verdrag/
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/397b87d5-d01a-4fda-9e46-31e29cc07e64
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2020/06/23/steeds-inclusiever
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/04/kamerbrief-evaluatie-en-verbeteraanpak-passend-onderwijs
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/prwmpc5actgfd6ldiquppldafbtdd443k6bptycnullam7r2bdrafdcee7xdrozp7mk66ewoxxlpa/e4psyuypjsmturi5smantw64gm
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100750/prwmpc5actgfd6ldiquppldafbtdd443k6bptycnullam7r2bdrafdcee7xdrozp7mk66ewoxxlpa/4miysamv2tz4nwia7my2elwmtq

