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Is meedoen met een beperking sinds de ratificatie van het VN-verdrag Handicap in Nederland sinds
2016 vanzelfsprekender geworden? Hoe loopt het, nu bijna drie jaar later, in de praktijk van de sport?
Zijn sportaccommodaties ook voor mensen met een beperking toegankelijk? Het goede nieuws: er
zijn stappen gemaakt. Maar beter kan het altijd. Het Mulier Instituut deed onderzoek naar de implementatie van het VN-verdrag Handicap op het gebied van sport.
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overtuigd zijn van het belang van volledige
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“Het VN-verdrag is
weliswaar dwingend,
maar geeft tegelijk
geen houvast”

mensen met een beperking, maar een
werkwijze waarop dit het beste kan worden gedaan ontbreekt nog.
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