
 

 

 
 
Zit er een VN-ambassadeur in jou?  
Op 14 juli 2016 is het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een 
Handicap in werking getreden.  
 

Dit betekent dat mensen met een beperking, net als ieder ander, 
moeten kunnen meedoen in de samenleving en zelf moeten kunnen 
beslissen over hun leven. De overheid, het bedrijfsleven en andere 
organisaties moeten ervoor zorgen dat dit gebeurt. 

 
Helaas lopen mensen met een beperking nu nog vaak tegen 
belemmeringen aan. Hier wil de Coalitie voor Inclusie samen met VN-
ambassadeurs iets aan doen. 
 

Wat doet een VN-ambassadeur?  
Als VN-ambassadeur vertel je anderen in jouw regio over het VN-verdrag 
en houd je in de gaten wat goed gaat en wat nog niet. Ook denk je mee 
over hoe het anders kan. Als VN-ambassadeur werk je dus mee aan een 
samenleving waarin iedereen kan meedoen. 
 
Iets voor jou? 
Je kunt VN-ambassadeur worden als je: 
 kennis hebt van het VN-verdrag of hier meer over wilt leren; 
 zelf een beperking hebt of gewoon geïnteresseerd bent in het VN-

verdrag; 
 je informatie over het VN-verdrag wilt delen met anderen; 
 in je eigen woonplaats aan de slag wilt met het VN-verdrag. 
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Hoe werkt het? 
Je bepaalt zelf wat je precies doet en hoeveel tijd je in het 
ambassadeurschap steekt. Je kunt gemakkelijk contact leggen met de 
andere VN-ambassadeurs. Verder krijg je een training waarin je leert hoe 
je het VN-verdrag uitlegt, oefent in presentatievaardig-heden en leert hoe 
je social media in kunt zetten. 
 

Verslag voor de Verenigde Naties 
Vanaf 2018 maken belangenorganisaties, waaronder de Coalitie voor 
Inclusie een verslag voor de Verenigde Naties. Hierin staat hoe het in de 
praktijk gaat met het VN-verdrag. Dit verslag wordt samen met mensen 
met een beperking gemaakt. Ook hierbij hebben we de hulp van VN-
ambassadeurs nodig. 
 

Meer informatie en aanmelden 
Het project VN-Ambassadeurs aan de slag is een project van de Coalitie 
voor Inclusie: www.coalitievoorinclusie.nl.  
 
Kijk voor meer informatie over het project en om je aan te melden als VN- 
ambassadeur op www.vnverdragwaarmaken.nl (kopje VN-
ambassadeurs).  
 
Of neem contact op via de e-mail met de trekkers van het project: 
vnambassadeurs@coalitievoorinclusie.nl. 
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