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Toelichting
Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap vormt de basis voor het programma van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en 
Sport 'VN-verdrag Onbeperkt meedoen' Implementatie VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap.  
De ambitie van dit programma is dat mensen met een beperking meer naar eigen wens en vermogen kunnen meedoen aan de samenleving, net als ieder 
ander. De aanpak hiervoor wordt beschreven aan de hand van zeven actielijnen, te weten Bouwen en Wonen, Werk, Onderwijs, Vervoer, Participatie & 
Toegankelijkheid, Zorg en Ondersteuning en Rijk als organisatie. Onderstaand overzicht geeft per actielijn weer wat het doel is,  wat de reeds genomen 
maatregelen en het resultaat daarvan zijn.  

GENOMEN MAATREGELEN OM DE TOEGANKELIJKHEID VAN VOORZIENINGEN TE VERBETEREN
Actielijn Doel Genomen maatregelen Resultaat

Bouwen en 
wonen

De toegankelijkheid van gebouwen te 
verbeteren en te zorgen voor de 
beschikbaarheid van voldoende geschikte 
woningen en woonvormen voor mensen met 
een beperking.

Toetsing van bouwplannen 

Toetsing toegankelijkheid openbare ruimte 

 Genderneutraal toegankelijk toilet in 
Cwartier 

 Aangepaste balie in Stadhuis
 Schouwen van het museum en Rick
 Schouwen winkels en horeca
 Meekijken naar bouwtekeningen die 

door het VAC (Woon- en 
adviescommissie) worden aangereikt

 Geschikte woonvormen zijn onderdeel 
van de woonvisie 

 Bij (her)inrichting/ onderhoud aan de 
openbare ruimte wordt rekening 
gehouden met de toegankelijkheid bijv. 
aanpassen van bushaltes

Werk Mensen met een arbeidsbeperking meer 
kansen te geven op een reguliere baan en zo 
bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. 

Door middel van vrijwilligerswerk mensen met 
een (arbeids)beperking kansen te bieden

Sociale activering, vrijwilligerswerk en trajecten 
met kenmerken van (arbeidsmatige) 
dagbesteding

 Project Goed Gematcht

 Voortzetten van de aanpak door 
Werk.Kom
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Onderwijs Kinderen hebben toegang  tot het onderwijs 
en krijgen een aanbod krijgen dat bij hen past. 

De bewustwording over leven met een 
beperking bij leerlingen/ onderwijzers 
vergroten 

Scholen zijn veilig en toegankelijk voor 
leerlingen met een beperking

 Gastles door een ervaringsdeskundige op 
een basisschool (1)

 Uitbreiden gastlessen naar alle 
basisscholen

 Project Kwadrant over veiligheid en 
toegankelijkheid schoolgebouw. 
Leerlingen maken deel uit van dit project. 
Specifiek aandacht voor evacuatie bij 
calamiteit op school. 

Vervoer Reizigers met een beperking kunnen steeds 
meer zelfstandig gebruik kunnen maken van 
het openbaar vervoer en verbetering van het 
doelgroepenvervoer. 

Verbeteren van de mobiliteit van mensen met 
een beperking

Stimuleren van reizigers met een beperking om 
gebruik te maken van het openbaar vervoer

 Structureel overleg Omnibuzz en 
personen met een beperking over het 
Wmo doelgroepenvervoer

 Gratis App Omnibuzz om Wmo ritten te 
boeken 

 Wmo reizigers kunnen op rekening rijden
 Overleg tussen Omnibuzz en provincie 

Limburg over maatregelen toeleiding van 
Wmo- naar OV vervoer 

Zorg & 
Ondersteuning

Een goede toegankelijkheid en kwaliteit van 
zorg en ondersteuning waarborgen.

De toegang tot informatie over zorg en 
ondersteuning verbeteren
 

 Inwoners van Weert kunnen informatie 
krijgen over regelingen en voorzieningen 
op het gebied van wonen, welzijn en zorg 
via de Vraagwijzer, Nieuwsbrief 
'Samenleven in Weert' ,Informatiepagina 
over Wmo, jeugd, werk en inkomen en 
website gemeente

 Nieuwe website beter toegankelijk  voor 
mensen met een beperking (afspelen 
informatie)

 Gebruik van klare taal 
 Bij gebruik van beeldmateriaal in 

communicatie worden ook mensen met 
beperkingen afgebeeld
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Participatie & 
Toegankelijkheid

Op terreinen als sport, cultuur, bibliotheken, 
media en verkiezingen meer kansen bieden 
om mee te doen. 

Het aantal toegankelijke websites en apps te 
vergroten en informatievoorziening vanuit 
overheden en andere partijen toegankelijker 
en begrijpelijker te maken.

De kansen voor mensen met een beperking om 
mee te doen op tal van terreinen zijn 
uitgebreid. 

Sport & Bewegen

Horeca

Inzet nieuw media

 Oprichting Stichting Toegankelijk Weert
       voor het behartigen van de belangen
 Onderzoek toegankelijkheid 

stemlokalen/hokjes

 Beweegmakelaar om beweegaanbod 
voor mensen met een beperking te 
versterken

 Braillemenukaarten
 
 Website & Facebookpagina Stichting 

Toegankelijk Weert met specifieke 
informatie voor mensen met een 
beperking

Rijk/Gemeente Binnen de inclusieve samenleving een 
toegankelijke organisatie te zijn door 
naast de fysieke toegang tot gebouwen, 
websites, informatie en systemen open te 
staan voor iedere werknemer.

Aanzet tot vergroten van de algemene 
bewustwording binnen de organisatie

 In 2018 hebben twee wethouders op 
initiatief van de Stichting Toegankelijk 
Weert ervaren welke drempels mensen 
met een beperking in Weert tegenkomen
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