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Opzet  

 Bronnen van relevante mensenrechten 

 Algemeen  

 Specifiek voor ouderen  

 Specifiek voor mensen met een beperking 

 Zelfstandig wonen en participatie in de maatschappij 

 Zorg en ondersteuning om dat te garanderen 

 

 

 

Relevante rechten (1) 

 Algemene beginselen 

 Autonomie 

 Waardigheid  

 Participatie 

 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (EVRM) 

 Adequate huisvesting (ESH, IVESCR) 

 Gezondheidszorg (ESH, IVESCR) 
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Relevante rechten (2) 

 Recht van ouderen op sociale bescherming (ESH) 

 Verplichting voor Staten om ouderen in staat te 

stellen hun levensstijl te kiezen en een 

onafhankelijk bestaan te leiden  

 Beschikbaar stellen van passende huisvesting 

 Passende gezondheidszorg en diensten 

 Uitleg Europees Comité inzake Sociale Rechten 

 Informeren over diensten, kosten, etc. 

 Beschikbaarheid van (gezondheids)zorg aan huis 

 Zelfstandig wonen en participatie (IVRPH) 
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Zelfstandig wonen (1) 

 Aanbeveling CM/Rec(2014)2: mensenrechten van 

ouderen 

 Diensten in de gemeenschap beschikbaar zodat 

ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen 

 Bevorder een multidimensionale benadering van zorg 

 Betaalbaar  
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Zelfstandig wonen (2) 

 Internationaal verdrag inzake de rechten van personen 

met een handicap (IVRPH of VN Verdrag handicap) 

 

 Artikel 3: 8 algemene beginselen waaronder: 

 Waardigheid, persoonlijke autonomie en 

onafhankelijkheid 

 Volledige en daadwerkelijke participatie in de 

samenleving 

 Artikel 19: zelfstandig wonen en participatie 
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Zelfstandig wonen (3) 

 Mensen met een handicap hebben hetzelfde recht als 

anderen om in de maatschappij te wonen en volledig 

deel uit te maken van en te participeren in de 

maatschappij 

 Zelf verblijfplaats kiezen en waar en met wie zij 

leven 

 Toegang tot diensten - thuis en residentieel – om 

dat mogelijk te maken en uitsluiting te voorkomen 

 Maatschappelijke diensten en faciliteiten voor 

algemeen publiek zijn op voet van gelijkheid 

toegankelijk en beantwoorden aan hun behoeften 
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Zorg en zelfstandig wonen (1) 

 Uitgangspunt: autonomie en onafhankelijkheid 

 ‘Zorg’: Diverse vormen van ondersteuning die het 

lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn van 

ouderen bevorderen 

 Door formele en informele verzorgers 
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Zorg en zelfstandig wonen (2) 

 Ondersteuning van mantelzorgers 

 Informatie 

 Aandacht voor hun eigen gezondheid 

 Praktische hulp 

 Aandacht voor economische zelfstandigheid van 

vrouwen 

 Voorkomen en bestrijden van ‘ontspoorde zorg’ = 

huiselijk geweld 

 Bescherm de rechten van huishoudelijk werkers 
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Tot slot 

 Uitgangspunten van beleid en beslissingen 

 Autonomie en onafhankelijkheid 

 Waardigheid  

 Participatie 

 Diverse mensenrechten beschermen het recht om 

zelfstandig te wonen 

 Nodig om dat te verwezenlijken: brede opvatting van 

zorg en ondersteuning 
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Wat doet het College? 

 Strategisch programma Lokaal beleid 

 Toezichthouder IVRPH 

 www.mensenrechten.nl 
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http://www.mensenrechten.nl/

