
Mensenrechten-Prokkel

‘Met Prokkelen kun je zelf meewerken aan mensenrechten in je eigen gemeente. 
Met twee of meer mensen met en zonder verstandelijke beperking een begin maken. 
Samen voorbereiden en met de wethouder in gesprek gaan over het beleid.’

De landen van de Verenigde Naties (VN) hebben in een  
Verdrag afspraken gemaakt over de rechten van mensen met 
een beperking. Ook Nederland moet daarmee aan de slag.
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Mensenrechten-Prokkel
•    Begin ruim op tijd met het leggen van contacten en het maken 

van voorbereidingen. 

•    Maak afspraken met wie je deze Prokkel samen gaat doen en plan 
vast een aantal overleg/werk momenten.

•    Leg contact met organisaties voor, van en door mensen met een 
beperking. Vraag of zij je in contact kunnen brengen met mensen 
met een verstandelijke beperking die zich bijvoorbeeld inzetten 
voor belangenbehartiging.

•    Vraag of begeleiders vanuit de organisatie mee willen doen met 
deze Prokkel.

‘Informeer vooraf of de wethouder al bekend is met het 
VN-verdrag. Dan kun je bepalen met welk doel je naar de 
wethouder toegaat: Ligt de nadruk op het bekend maken 
van het VN-verdrag? Of kan je al in gesprek over een speci-
fieke situatie waar de wethouder iets aan moet doen?’

•    Onderzoek samen met de mensen met een verstandelijke beperking 
wat voor hen belangrijk is. Je kunt daarvoor bespreken hoe zij 
wonen, werken, hun vrije tijd besteden, en vragen tegen welke 
obstakels zij in het dagelijkse leven oplopen.

•    Je kunt met elkaar onderzoeken wat het VN-verdrag zegt over hun 
mensenrechten.

•    Kies daarna met elkaar een onderwerp uit wat je in het gesprek 
met de wethouder terug wilt laten komen.

•    Onderzoek aan de hand van het onderwerp met welke wethouder 
je een afspraak wilt maken. Benader de wethouder vroegtijdig 
voor een afspraak in de Week van de Prokkel.

‘Wist je dat buren of collega’s samen een Mensenrechten- 
Prokkel kunnen organiseren? Met elkaar kun je een plan  
maken, mensen benaderen en betrekken en aan de slag gaan.’

Tips:

•    De Coalitie voor Inclusie heeft veel informatie over dit 
VN-Verdrag. Als je meer wilt weten, kijk dan op de website  
www.vnverdragwaarmaken.nl

•    De vereniging Inclusie Nederland heeft een groot netwerk in 
het land. Als je mensen in je eigen regio zoekt die je kunnen 
helpen met kennis over dit VN-Verdrag, dan kun je de vereniging 
vragen of zij iemand in jouw regio kennen. Je kunt mailen naar 
info@inclusienederland.nl

•    Vertel de lokale pers waar je mee bezig bent en vraag of zij de 
wethouder willen interviewen over wat het VN-verdrag voor zijn  
of haar beleid betekent.

‘Bij ons bleek elke wethouder op maandagochtend een spreek-
uur voor burgers te hebben. Daar hebben we gebruik van 
gemaakt om het eerste contact met de wethouder te leggen’.

Variaties

*    Ga met de Mensenrechten-Prokkel in gesprek met de WMO-raad, 
sportverenigingen of scholen. 

*    Ga met de Mensenrechten-Prokkel in gesprek met een lokale 
ondernemersvereniging. Wat kunnen zij bijdragen? Op de werk-
vloer en voor hun klanten?

*    Gebruik de Mensenrechten-Prokkel om een lokale werkgroep te 
starten, die een wethouder kan ondersteunen met het maken van 
beleid wat voldoet aan het VN-verdrag.

www.prokkel.nl




