
Training VN-verdrag 

 
 
 
 



LFB heeft een training gemaakt over het VN-verdrag, samenwerken aan 

gelijke rechten. In deze training leer je hoe het VN-verdrag in elkaar zit en 

hoe je er mee aan de slag kan gaan. Uniek aan deze training is dat hij 

gegeven wordt door ervaringsdeskundigen. De training bestaat uit zeven 

bijeenkomsten en er kunnen acht mensen meedoen. We spelen het VN-spel 

in makkelijke en begrijpelijke taal en we gaan veel oefenen met elkaar.

Iedere deelnemer krijgt een VN-map.

Wat doe je in de training?

• Wat weet jij van het VN-verdrag? Rechten en plichten.

• We praten over het VN-verdrag door het VN-spel te spelen.

• Wat kun je zelf doen als het gaat om het VN-verdrag?

• Hoe kunnen we het VN-verdrag inzetten in jouw omgeving?

•  Je maakt een eigen presentatie en we maken een agenda met  

verbeterpunten voor jouw omgeving. 

• Terugkoppeling om te kijken hoe het gaat met de verbeterpunten.

Heb je interesse of vragen over deze VN-training? 

Neem dan contact op met Rietje Oomen.

 r.oomen@lfb.nu  |  telefoon 0561-610010  |  mobiel 0610186055 
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•  Hoe wil jij dat je behandeld wordt?

•  Ken jij je rechten en plichten?

•  Hoe word jij behandeld door begeleiders,   

kennissen, familie en vrienden?

•  Hoe behandel jij andere mensen in je omgeving?

Doel van het VN-verdrag is om mensen met en zonder 

een beperking gelijke rechten te geven. 

•  Rechten zijn regels waar iedereen zich aan moet 

houden binnen een land 

•  Het is belangrijk om rekening te houden met wat 

mensen zelf kunnen/willen

•  Behandel mensen net zoals je zelf behandeld wilt 

worden (gelijkwaardig)

•  Je bent niet meer en niet minder dan ieder ander

Artikel 23
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Recht om je eigen mogelijkheden te laten zien


