
    

     
 
 

Ratificatie VN-Verdrag voor Rechten van Personen met een Handicap 
Het absolute hoogtepunt van 2016 was de ratificatie van het VN-Verdrag in Nederland. Een 
belangrijk moment, allereerst voor mensen met een handicap in Nederland. Maar ook voor 
het Nederlandse Buitenlandbeleid, dat nu inclusief moet zijn. Dit werd nog eens onderstreept 
door een motie in de Tweede Kamer. DCDD sprak zowel minister Ploumen (Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking) als Koenders (Buitenlandse Zaken) over de 
implementatie van het Verdrag.  

 
 

DCDD sprak Minister Ploumen (BuHaOS) in 
februari 2016. Het leverde concrete afspraken op, 
o.a. voor inclusieve noodhulp. 

Historisch moment op 12 april 2016 in de Eerste 
Kamer: De stemming over het VN-Verdrag 
Handicap, met vertaling door gebarentolk. 

 

  
DCDD overhandigde eind 2017 een rapport over 
Sexual Health and Righs & Disability aan Lambert 
Grijns, SRGR-ambassadeur van BuZa. O.a. 
Leprastichting, MCNV, ICCO, Liliane Fonds en 
Light for the World leverden een bijdrage.. 

DCDD was in New York toen Nederland formeel 
het Verdrag ratificeerde, en Koenders de VN 
toesprak. Lieke Scheewe (Light for the World) 
voetbalde met Koenders en sprak hem vervolgens 
over inclusie binnen het buitenlandbeleid. 
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Nieuwe deelnemers 
DCDD heette in 2016 twee nieuwe 
deelnemers welkom: Healthnet TPO en 
Dorcas. We namen afscheid van Prisma, 
die aangaf graag onze lobby-
boodschappen te blijven ondersteunen. 

DCDD-deelnemers per 1-1-2017 
 
Deelname aan netwerken 
DCDD nam actief deel aan: Breed 
Mensenrechten Overleg; Dutch Leave No 
One Behind Platform; International 
Disability and Development Consortium en 
Nederlandse Alliantie voor Implementatie 
van het VN-Verdrag 
 
Gesprekken en bijeenkomsten 
DCDD voerde in 2016 diverse formele en 
informele gesprekken, waaronder: 
Overleg met Minister Ploumen (Den 
Haag); minister Koenders (New York); 
presentatie bij ambassadeursconferentie; 
SRHR-ambassadeur Grijns; 
mensenrechtenambassadeur Van Baar; 
diverse Kamerleden. Deelnemers spraken 
op ambassades over rechten van mensen 
met een handicap, onder andere in 
Bangladesh, Rwanda en Ethiopië. 
 
Resultaten in 2017 
Ratificatie Verdrag voor Rechten van 
Personen met een Handicap: Kamerbreed 
gesteunde motie Dik-Faber & Van der 

Staaij: ook internationaal beleid dient 
inclusief te zijn. 
 
Inclusieve Werelddoelen: DCDD leverde 
een bijdrage aan de publicatie van Partos 
over de Werelddoelen ‘Ready for Change’. 
In diverse bijeenkomsten benadrukte 
DCDD het belang van ‘Leave no one 
behind’. 
 
SRGR Onbeperkt! Meisjes en vrouwen 
met een beperking zijn extreem kwetsbaar 
voor seksueel misbruik. Bovendien zijn 
gezondheidsdiensten meestal niet 
toegankelijk. DCDD schreef een rapport en 
sprak de SRGR-ambassadeur Lambert 
Grijns. Gesprek met Kamerlid Van Laar 
leidde tot een bijeenkomst in de Tweede 
Kamer begin 2017 en toezegging van de 
Minister om te onderzoeken hoe disability 
een plaats kan krijgen binnen SRGR-beleid. 
 
Inclusieve Noodhulp: 75% van de mensen 
met een beperking wordt niet bereikt in 
crisissituaties. DCDD organiseerde daarom 
een expertmeeting over Inclusieve 
Noodhulp samen met Ministerie 
Buitenlandse Zaken. Nederland tekende 
het ‘Charter on Disability-Inclusive 
Humanitarian Action’. De Minister zei toe 
noodhulppartners te gaan monitoren op 
inclusie van mensen met een beperking. 

Inclusieve Economische Ontwikkeling: 
Technische assistentie voor het Dutch 
Good Growth Fund moet beschikbaar zijn 
voor disability. 

  

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20160114/motie_van_de_leden_dik_faber_en_4/document3/f=/vk0qefc7a7zt.pdf
https://www.partos.nl/fileadmin/files/Documents/Partos_RFC_Publication_May_2016.pdf
http://www.dcdd.nl/wp-content/uploads/2017/01/1611.SRHR_.DisabilityDCDD.pdf
http://www.dcdd.nl/bijeenkomst-tweede-kamer-onbeperkt-srgr/
https://www.rijksoverheid.nl/regering/inhoud/bewindspersonen/lilianne-ploumen/documenten/kamerstukken/2017/03/03/kamerbrief-over-nederlandse-aandacht-voor-mensen-met-een-beperking-in-programma%E2%80%99s-voor-srgr
http://humanitariandisabilitycharter.org/
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Leren over inclusie 
Hoe werkt het betrekken van mensen met 
een beperking binnen ontwikkelings- of 
noodhulpprogramma’s in de praktijk? 
Waarom is aandacht voor rechten van 
mensen met een beperking belangrijk? 
Leren en uitwisseling stimuleren rond 
deze vragen is ook een rol van DCDD. In 
maart organiseerden we een lunch met 
studenten over inclusieve noodhulp. 
Partners van Liliane Fonds, Karuna en Light 
fort he World deelden ervaringen uit de 
praktijk. In november 2016 organiseerden 
we een workshop op de ledendag van 
Society for International Development 
(SID). Yetnebersh Nigussie (Light for the 
World Ethiopia) hield een vlammend 
betoog.  
 
Deelnemersbijeenkomst 
In juni 2016 kwamen deelnemers van 
DCDD bij elkaar om de nieuwe strategie 
van DCDD te bespreken. Daarnaast werd 
de nieuwe huisstijl van DCDD 
gepresenteerd. Samen met Nienke van der 
Veen van Ieder(in) vierden we de 
ratificatie van het VN-Verdrag. Jaap-Jan 
Verboom presenteerde ideeën over een 
impactfonds voor innovaties op het gebied 
van inclusie. 

Presentatie nieuwe logo DCDD. V.l.n.r. Nienke van der 
Veen (Ieder(in), Jan van Berkel (Leprastichting), Dicky 
Nieuwenhuis (DCDD). 

 
Organisatie en financiën 
DCDD heeft een coördinator (0,6FTE): 
Dicky Nieuwenhuis.  

 

Yetnebersh Nigussie at SID-event and lecture about 
inclusive humanitarian aid at University Wageningen 
 

De coördinator werkt nauw samen met de 
lobby-werkgroep, die in 2016 gevormd 
werd door medewerkers van 4 DCDD-
leden. Er werd een nieuwe werkgroep 
SRHR & Disability gestart, waarvoor brede 
interesse is vanuit DCDD. Communicatie 
en secretariaat wordt ondersteund vanuit 
Leprastichting. Een boekhoudkantoor 
verzorgt de financiële administratie en 
jaarrekening.  
Het bestuur van DCDD kwam in 2016 vier 
keer bij elkaar. Voor toelichting op de 
financiën: zie de jaarrekening. 
 
Strategie 2017 
In 2017 zet DCDD in op de volgende zaken: 

- Inclusie van mensen met een 
beperking hoog op de agenda van 
nieuwe Kamerleden en Minister; 

- Samenwerking met Dutch Relief 
Alliance mbt inclusieve noodhulp 
en Sharenet m.b.t. SRGR; 

- Leren actiever faciliteren, minimaal 
twee ‘Eerste Hulp bij Inclusie’ 
intervisie-sessies. 

 
Meer weten? Mail dnieuwenhuis@dcdd.nl 
voor gedetailleerd jaarverslag. 

mailto:dnieuwenhuis@dcdd.nl

