Odion en het VN-verdrag

Odion ondersteunt met zorg het gewone leven. In die ondersteuning is geen vraag te gek. De
ondersteuning van Odion is er op gericht dat mensen mee (kunnen) doen in de samenleving. De
mensen die wij ondersteunen zijn cliënt van Odion maar in de eerste plaats burgers in onze
samenleving. Dat burgerschap is als een rode draad verweven met de geschiedenis van Odion.
Odion ondersteunt mensen met een beperking in hun persoonlijkheidsrechten in en hun sociale
grondrechten. Dat zijn rechten die in de Nederlandse grondwet staan en dus voor alle burgers
gelden. Persoonlijkheidsrechten zijn zaken als de vrijheid van meningsuiting en het recht op
lichamelijke integriteit. Sociale grondrechten zijn zaken als het recht op gezondheidszorg, het recht
op arbeid en het recht op onderwijs. Ze gelden voor iedereen dus ook voor mensen met een
beperking. Odion ondersteunt hen om die rechten waar te maken. Naar vermogen mee doen in de
samenleving heef dus t altijd al een belangrijke rol gespeeld. In ons visiedocument (link odiquest) is
het helder en kernachtig verwoord : mensen met een beperking zijn aanwezig in en nemen deel aan
de maatschappij. Met onze ondersteuning werken wij aan een inclusievere samenleving waarin
iedereen er toe doet.
Nederland heeft in 2016 het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking
bekrachtigd. Alle rechten die in het verdrag zijn opgenomen gelden ook in Nederland. De overheid,
gemeenten, instellingen, organisaties en bedrijven moeten er voor zorgen dat mensen met een
beperking, net als ieder ander, mee kunnen doen in de samenleving. De doelstelling van Odion en
het VN-verdrag sluiten nauw op elkaar aan. In Nederland ziet het College voor de Rechten van de
Mens toe op de uitvoering van het Verdrag. De komende jaren zal het verdrag ook in Nederland
verder geïmplementeerd worden. Ook in de ondersteuning door Odion is het VN-verdrag een
belangrijk ijkpunt. Hoe dragen onze activiteiten er toe bij dat de artikelen uit het VN-verdrag waar
worden gemaakt? En hoe kunnen wij organisaties en instellingen in onze omgeving – bijvoorbeeld
de gemeenten – er op aanspreken om ernst te maken van het verdrag. Bijvoorbeeld als het gaat om
het recht op toegankelijkheid, het recht op vervoer of het recht op zelfstandig wonen. Odion heeft
geen apart plan van aanpak voor de implementatie van het VN-verdrag. Niet omdat we het VNverdrag niet belangrijk vinden, integendeel. Maar omdat het werken aan het verdrag verweven is in
onze visie, missie en strategie.
Als je meer wilt weten over het verdrag en inclusie:
www. lfb.nl
www. coalitievoorinclusie.nl
Ook op www. vgn.nl en www. rijksoverheid.nl is de nodige informatie over het verdrag te vinden.

