
Programma:  
15:00 – 15.05 uur  Opening door Bernadette Linssen. 
 
15.05 – 15.35 uur  Annejet Swarte, Stafjurist  
   College voor de Rechten van de Mens. 
 
15:35 – 16.05 uur  Bianca Prins, onderzoeker Inclusief Ondernemen en  
|    Environmental Social Risk Analist bij ING Bank. 
 
16:00 – 16.30 uur  Interactief gedeelte geleidt door Sofie Sergeant. 
 
16.30 – 17.00 uur  Afsluiting met een hapje & drankje. 
 
Vergeet niet te tekenen voor uw accreditatie punten. 

Incompany Workshop  
 ‘Arbeidsparticipatie: Welke invloed heeft het 

VN-verdrag op arbeid´ 

16 februari 2017 



Invloed van het VN-verdrag in relatie 
tot arbeid  

 Annejet Swarte, stafjurist 

 16 februari 2016  



Programma 

 Het College voor de Rechten van de Mens 

 Het VN-Verdrag handicap 

 De wet gelijke behandeling op grond van handicap of 

chronische ziekte (WGBH/CZ) 
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College voor de Rechten van de Mens 

 Hoofdtaak: Bescherming van mensenrechten in NL 

 

 

 

 Oordelen over ‘gelijke behandeling’ in individuele 

zaken 

 Brede mensenrechten taak: 

advies/onderzoek/rapporteren/voorlichting  

 Toezicht op implementatie VN-verdrag handicap in 

Nederland 
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VN-Verdag handicap 

 Uitgangspunt: inclusieve samenleving 

 Het VN-Verdrag richt zich tot de overheid 

 Artikel 27: werk en werkgelegenheid 

 Staten erkennen het recht van personen met een handicap op 

werk; op voet van gelijkheid met anderen (toegankelijke 

werkomgeving) 

 



VN Verdrag handicap 

 Artikel 27 

 Staten treffen maatregelen o.a. door wetgeving ten einde  

 Discriminatie o.g.v. handicap bij arbeid te verbieden  

 Toegang tot arbeidsbemiddeling 

 Redelijke aanpassingen 

 Re-integratie t.b.v. behoud baan en terugkeer naar werk 

 Werkgelegenheid bevorderen door beleid en maatregelen, 

waaronder voorkeursbeleid en aanmoedigingspremies 
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De Wet gelijke behandeling op grond van 

handicap/chronische ziekte 

 Casus: medewerker traiteur met psorias (2015-62/2015-63) 

 Man ontvangt WW, proefplaatsing via UWV 

 Wg beëindigt de proefplaatsing vanwege psoriasis en doet een beroep op 

de hygiënecode 

 Man klaagt over discriminatie door het UWV (niet beschermd tegen 

discriminatie) en werkgever (beëindiging vanwege h/cz) 

 

 Casus: medewerker chemiebedrijf met rugklachten (2013-127) 

 Functie operator: 20 mndn vrijgesteld van werkzaamheden die belastend 

zijn voor rug 

 Functie magazijn: na 1 dag uitgevallen 

 Man stelt verboden discriminatie bij re-integratie. Hij had graag de 

functie van operator willen blijven uitvoeren en vindt dat de werkgever 

onvoldoende aanpassingen heeft verricht.  

 



Wet gelijke behandeling op grond van 

handicap/chronische ziekte 

Werkingssfeer 

 In horizontale verhouding (werkgever/werknemer) 

 Ook bij arbeidsbemiddeling 

 Proefplaatsing door UWV niet aangemerkt als  

arbeidsbemiddeling (2015-62) 



Definitie handicap/chronische ziekte 

 Geen vastomlijnde definitie 

 Het VN-verdrag: sociale invalshoek en niet (louter) vanuit een 

medische invalshoek  

 HvJ EU Kaltoft: een beperking die met name het gevolg is van 

lichamelijke, geestelijke of psychische aandoeningen die in 

wisselwerking met diverse drempels persoon kunnen beletten 

volledig, daadwerkelijk en op voet van gelijkheid met andere 

werknemers aan het beroepsleven deel te nemen  

 WGBH/CZ: handicap meestal onomkeerbaar, chronische ziekte is 

iig langdurig van aard 

 Psorias en chronische rugklachten zijn h/cz (2015-63 en 2013-127) 



Doeltreffende aanpassingen 

 Verplichting om doeltreffende aanpassingen te verrichten, tenzij 

onevenredig belastend (2WGBH/CZ) 

 Persoon met beperking moet behoefte aan doeltreffende 

aanpassingen kenbaar maken 

 Aanpassing is doeltreffend als geschikt en noodzakelijk 

 Op werkgever rust onderzoeksplicht 

 

 2013-127: wg heeft onvoldoende onderzocht of de wn 

doeltreffende aanpassingen nodig had bij functie magazijn 

 

 

 



Uitzonderingen verbod onderscheid 

 Als persoon niet geschikt is (ook niet met doeltreffende 

aanpassingen) 

 2013-127: vz was niet geschikt voor functie operator 

 Als veiligheid/gezondheid in het geding is 

 2015-63: wg heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar 

gezondheidsrisico en mogelijkheid doeltreffende 

aanpassingen  

 I.g.v. voorkeursbeleid 

 



Voorkeursbeleid 

 Artikel 27 lid 1 onder h VN-verdrag: de werkgelegenheid voor 

personen met een handicap bevorderen o.a. door voorkeursbeleid 

 

 Artikel 3 lid 1 onder c WGBH/CZ: een specifieke maatregel die tot 

doel heeft personen met een handicap of chronische ziekte een 

bevoorrechte positie toe te kennen ten einde feitelijke nadelen 

verband houdende met de gronden handicap of chronische ziekte 

op te heffen of te verminderen en het onderscheid in een redelijke 

verhouding staat tot dat doel. 

 Streng toetsingskader: alleen bij gelijke geschiktheid mag voorkeur 

uitgaan naar persoon met h/cz 
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Voorkeursbeleid 

 

 Artikel 3 lid 1 onder b WGBH/CZ: een regeling, norm of praktijk  

die tot doel heeft specifieke voorzieningen en faciliteiten te 

creëren of in stand te houden ten behoeve van personen met een 

handicap of chronische ziekte; 

 Mogelijkheid om voorkeursbeleid te voeren in kader van de 

banenafspraak? 
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Zijn er nog vragen of opmerkingen? 



Inclusion starts with 

equal chances 
Hoe kunnen we bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt 
voor iedereen? 

 

 

Bianca Prins, onderzoeker inclusie en accessibility, ESR analist 
ING 

16 februari 2017 



Inclusie versus wetgeving 

 Iedereen doet mee 

 

 VN Verdrag Artikel 27 

 

 Gelijke kansen op werk 

 Basisbeginsel c) 

Volledige en 

daadwerkelijke 

participatie in, en 

opname in de 

samenleving 

 Doelgroepen regrister 

 

 Participatiewet 

 

 Wajong en 

´Participatiewetters´ 

met indicatie 

 



Exlcusie in de Participatiewet 

Artikel 27 
 A) discriminatie op grond 

van handicap te verbieden 
met betrekking tot alle 
aangelegenheden 
betreffende alle vormen van 
werkgelegenheid, 
waaronder voorwaarden 
voor de werving, aanstelling 
en indiensttreding, 
voortzetting van het 
dienstverband, 
carrièremogelijkheden en 
een veilige en gezonde 
werkomgeving;  

 e) de kans op werk en 
carrièremogelijkheden voor 
personen met een handicap 
op de arbeidsmarkt te 
bevorderen, alsmede hen te 
ondersteunen bij het vinden, 
verwerven en behouden van 
werk, dan wel de terugkeer 
naar werk;  

 i) te waarborgen dat op de 
werkplek wordt voorzien in 
redelijke aanpassingen voor 
personen met een handicap;  



De cijfers en definities 

17.097.

000 3.400.0

00 

2.500.0

00 998.000 

CATEGORIE 1 

Bevolking jan 

2017 

Inwoners in Nederland 

Brede definitie mensen met een 

handicap (20%) 

WHO definitie (15%) 

Uitkeringen 

2.266.6

67; 

67% 

1.133.3

33; 

33% 

Brede definitie 

gehandicapten 

1/3 

arbeidproductief 

1e kwrt 

2e kwrt 



De praktijk  

Onderscheid tussen 

gehandicapten en 

mensen met een 

handicap? 

Jacht op Wajongers 

om aan de 

Participatiewet te 

voldoen en een 

quotum te vermijden 

 Getalenteerde 

gehandicapten 

zonder a.o. status 

haken af 



Hoe kan het anders? 

 Wie past binnen onze 

organisatie? 

 Kwaliteit 

 Talenten 

 Wat kunnen wij 

bieden? 

 Hoe voldoen we zo snel 

mogelijk aan de wet? 

 Kwantiteit 

 Verplichting 

 We bieden wat we 

moeten 



Mijn ervaringen….. 

Zo wil ik NIET 

werken 

 Excuustruus 

 Samenraapsel van vage 

werktaken 

 Uitdaging loos 

 Geen perspectieven op 

een carrière 

 

 

 

Zo wil ik GRAAG 

werken 

 Ambassadeur 

 Reguliere job met i.d.n. 

aangepaste taken 

 Flexibel in uren, 

werkplek of thuiswerken 

 Ruimte om een carrière 

op te bouwen 

 



Wat doet @ING 

 Onbekend Talent 

 

 

 Uitbesteden 

werkzaamheden 

 

 

 Expertise benutten 





Vragen? 

Meer weten, contacten mag altijd! 

 

Bianca Prins 

info@cvworks.nl 

www.cvworks.nl 

06 30 36 21 02 



Samen werken, samen leren  

NPG – Gewoon Bijzonder, ZonMW 

 

 

 
UWV Scholingsbijeenkomt – 16.02.2017 

 

Henriette Sandvoort | h.sandvoort@lfb.nl 

 

Sofie Sergeant |sofie.sergeant@disabilitystudies.nl 

 

 

 



 

Twee onderzoekers 

De film 

 
  





Opdracht 
 

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- In groepjes van 5 uitwisselen 
 

- Essentie van deze namiddag voor jouw praktijk/werk 
 

- A4 
- Stiften 
- Optekenen (individueel) 

 
- 1 woord of 1 beeld, 1 A4 per persoon 

 



 

 

Tot ziens!  



 

 

 

 

 

 

Presentation made by DSiN 

Sofie Sergeant – Education Coordinator DSiN – sofie.sergeant@disabilitystudies.nl 

 

 
 

Reading tips 

 

 

 

www.disabilitystudies.nl 

 

 

 

 





De volgende workshops zijn: 
 
• De rol en het nut van onderzoek 
  Donderdag 18 mei 2017 van 14.30 -17.00 uur 
 
• Werknemers met psychische kwetsbaarheden 
  Donderdag 12 oktober 2017 van 14.30 -17.00 uur 
 

Meer informatie via www.disabilitystudies.nl 
 

Bedankt voor uw aandacht 

 en alvast wel thuis! 


