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Geachte minister Conny Helder,  
 
Bij deze bied ik u de rapportage ‘Inzicht in Inclusie III’ van het College voor de 
Rechten van de Mens (hierna het College) aan. Deze rapportage geeft inzicht in 
de positie van mensen met een beperking in Nederland op het gebied van 
zelfstandig wonen en deelnemen aan de maatschappij, onderwijs en werk. 
Inzicht in Inclusie III is het derde rapport in het drieluik van de meting van een 
aantal kwantitatieve indicatoren voor het VN-verdrag handicap. Deze derde 
meting is in opdracht van het College uitgevoerd door het Nivel en het CBS. 
In totaal zijn 37 indicatoren gemeten door het CBS en het Nivel. Elk van deze 
indicatoren is terug te voeren op een bepaling uit het verdrag. Deze metingen 
geven inzicht in hoeverre mensen met een beperking daadwerkelijk kunnen 
meedoen in de maatschappij en hoe hun participatie daarin zich verhoudt tot die 
van mensen zonder beperking.  
 
Op basis van deze meting kan gezegd worden dat op alle drie de gebieden – 
wonen, werk en onderwijs – over het algemeen mensen met een beperking 
minder goed kunnen meedoen aan de samenleving dan mensen zonder 
beperking. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat verschillende groepen 
mensen met een beperking uiteenlopende ervaringen hebben. Algemeen kan 
worden gezegd dat naarmate de aard van de beperking ernstiger is,  participatie 
minder of lastiger wordt. Het College ziet dat juist bij deze groepen, die 
ondersteuning of aanpassing het hardst nodig hebben om te kunnen participeren, 
zaken minder goed geregeld zijn. Of het nu om hun woning, persoonlijke 
ondersteuning of werk(plek) gaat. Naast deze algemene bevindingen geeft het 
College in de rapportage ook een aantal opvallende zaken mee bij ieder van de 
drie onderzochte verdragsartikelen.  
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De uitkomsten van deze derde meting zullen onder meer gebruikt worden voor 
het informeren van het CRPD-comité in Genève, dat eind maart 2022 is voorzien. 
De rapportage die het College voor het CRPD-comité heeft opgesteld is op 7 
februari 2022 toegestuurd aan het comité en aan uw ministerie. 
 
Het proces dat het College in 2014 heeft ingezet om te komen tot een set 
indicatoren, heeft middels het drieluik van rapporten veel informatie 
opgeleverd. Ook na deze meting blijft het belangrijk dat de positie van mensen 
met een beperking goed in beeld blijft. Monitoring is daar een belangrijk 
onderdeel van. Het College stimuleert de overheid om de monitoring middels 
indicatoren zelf verder te ontwikkelen, als onderdeel van de verplichting om te 
waarborgen en bevorderen dat mensen met een beperking hun rechten ten volle 
kunnen genieten en uitoefenen. Vanuit zijn toezichthoudende rol zal het College 
ook in de toekomst kwalitatief en kwantitatief onderzoek blijven doen om de 
uitvoering van het VN-verdrag handicap in Nederland te toetsen.  
 
Mocht u naar aanleiding van de rapportage vragen of opmerkingen hebben dan 
kunt u hiervoor contact opnemen met Else Kolkman, beleidsadviseur, via 
e.kolkman@mensenrechten.nl of (030) 888 38 88.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Drs. J.D.C. Geel 
Voorzitter 
 
 
Bijlage: 
- Rapportage Inzicht in Inclusie III 
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