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Inleiding
In dit beleidsplan geeft het bestuur van Stichting Inclusie Nederland aan welke strategische richting
zij ziet voor het netwerk Coalitie voor Inclusie.
De Coalitie voor Inclusie is in 2008 opgericht met als missie: een beweging te zijn van mensen en
organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid
gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. En met als uitgangspunten:
welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief en proactief
werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.1
Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (2006) gaf de beweging een doel in
het aanjagen van de ratificatie van het VN-verdrag in Nederland.
Het VN-verdrag is op 14 juli 2016 in Nederland geratificeerd waarmee we nu in de periode van
implementatie van het VN-verdrag verkeren.
De Stichting Inclusie Nederland is in 2008 opgericht als rechtspersoon voor de Coalitie voor Inclusie.
De stichting wil als rechtspersoon het functioneren van de Coalitie mogelijk maken om middelen te
kunnen genereren voor Coalitie en ondersteuning te bieden aan richting en vorm van de Coalitie.
Dit beleidsplan dient als richting voor een periode van 3 jaar (2019-2021) en wordt jaarlijks
bijgesteld.

Missie en visie
De Coalitie voor Inclusie (hierna aangeduid als Coalitie) is een beweging voor en van mensen met en
zonder een beperking en organisaties die samen bouwen aan een inclusieve samenleving.
Voor ons is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking een bron van inspiratie
en een kader om te handelen, voor de looptijd van dit plan.
De Coalitie functioneert als een vrij en open netwerk.

Visie
Inclusie is pas gerealiseerd als individuele en maatschappelijke discriminatie is opgeheven en mensen
met en zonder beperking ervaren dat alle mensen erbij horen, omdat hun kwaliteiten worden gezien
en bijdragen aan onze samenleving.
Ieder mens heeft recht om zijn leven zelf vorm te geven en deel te nemen aan het maatschappelijke
verkeer, ongeacht beperking, geaardheid, sekse, migratieachtergrond of religie.
In praktijk hebben mensen met een beperking te maken met belemmeringen om hun leven te leiden
zoals zij dat wensen. Daarom is het belangrijk dat een apart internationaal verdrag voor de rechten
van mensen met een handicap is opgesteld. Dat stelt dat er verandering in de samenleving nodig is
om volwaardig en gelijkwaardig deel te kunnen nemen. Op alle levensgebieden.
De Coalitie vindt de verandering van belang dat mensen met een beperking worden gezien als
mensen met het mensenrecht om te participeren als ieder ander in plaats van patiënt, cliënt,
uitkeringsgerechtigde.
Het VN-verdrag legt hiervoor de verantwoordelijkheid bij de regering. Wij zien het Verdrag als,
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oproep, opdracht, aan iedereen om de autonomie van mensen met een beperking te respecteren,
waarbij zij zelf de regie over hun leven kunnen voeren.

Missie
De Coalitie bestaat uit personen en organisaties die werken deze veranderingen. We zoeken die
veranderkrachten in onze samenleving op, verenigen ze en we zorgen ervoor dat ze elkaar
versterken.
De veranderkracht zit in personen met en zonder beperking en in ondernemingen en organisaties in
onze samenleving, waaronder belangenorganisaties van mensen met een beperking.
De Coalitie verbindt mensen met een beperking en hun organisaties met ondernemingen en
organisaties omdat de veranderingen niet tot stand komen zonder goede betrokkenheid vanuit
mensen met een beperking.
De Coalitie is pleitbezorger voor en waar nodig verdediger van de waarden in het verdrag. Het
verdrag biedt ons houvast, richting en een toetssteen waarmee samenleving en overheid de brede
eerdergenoemde inclusiedoelen kan realiseren.
We werken vanuit de kernwaarden als gelijkwaardigheid, wederkerigheid, volwaardigheid,
verbondenheid en autonomie.
Voor ons is inclusie zoals Unesco dat verbeeldt in onderstaande afbeelding.

De rollen van de Coalitie in de uitvoering van de missie zijn onder andere: aanzwengelen,
organiseren, faciliteren, ‘Kennishoeder’ van het Verdrag, verzamelaar en verspreider (toepasbare)
kennis, signalering, agendering, inspirator en verbinder.
Connectieve Coalitie 2
De Coalitie voor Inclusie is te kenmerken als een connectieve coalitie.
De ambitie beweegt coalitie. Om de eigen ambities te voeden kiest het bestuur van Stichting Inclusie
Nederland voor een faciliterende rol naar initiatiefnemers die vanuit een persoonlijke drive en
intrinsieke motivatie in een open speelveld een beweging starten.
Er wordt een ambitie neergelegd door enkele personen en/of organisaties en dat drijft en beweegt
anderen om daarbij aan te sluiten, erop voort te borduren of er een eigen invulling aan te geven.
Het is een coalitie van hechtere en lossere relaties van telkens wisselende samenstellingen.
In een dergelijke setting kunnen ideeën, ontwikkelingen en bewegingen ontstaan die nog niet eerder
bedacht zijn en in elk geval vooraf niet voorzien waren. Vooral doen en het zichtbaar maken van
acties is belangrijk. Het doel is om te komen tot een initiatiefrijk netwerk met impact. Mensen willen
energie en vrijheid ervaren om iets te kunnen toevoegen aan de coalitie. Initiatiefnemers zijn dan
ook in staat zijn om los te laten en elke beweging als een kans te zien.
Kenmerken zijn: zelforganisatie, intrinsieke motivatie, uitwisseling, vertrouwen als basis, beweging,
gedeelde verantwoordelijkheid, tijd is rijp, gangmakers.
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Passende woorden zijn: energie, willen en doen, gastvrijheid, beweging, kiemen, inspiratie,
voldoening, delen, ontmoeten en community.
De Coalitie is hoofdzakelijk gericht op breed kijken. Er zijn weinig grenzen. Niet tussen mensen, maar
ook niet tussen ideeën, disciplines of thema’s.

Figuur 1 Connectieve Coalitie

Doelstelling
Hoofddoel van de Coalitie is een betekenisvolle bijdrage te leveren aan verandering naar een
inclusieve samenleving zodat mensen met een beperking in staat zijn hun zelfgekozen leven te leiden
en bij kunnen dragen aan deze samenleving, zodat de samenleving verrijkt wordt met de betekenis
en inbreng van ieder mens met en zonder beperking.
Afgeleid van dit doel wil de Coalitie bereiken dat:
•

personen en organisaties warm worden om aan de slag te gaan zodat het veranderproces
versneld wordt
• Een breed netwerk van personen en organisaties dat
o enthousiast wordt, zich gemotiveerd voelt om te werken aan een inclusieve samenleving
o zich met elkaar verbindt en om van elkaar te leren
o een verzamelplaats vormt waar kennis wordt samengebracht, ontwikkeld en verspreid van
wat werkt, maar ook waar het veranderproces door wordt belemmerd

Organisatie
Bestuur
Het bestuur van de Coalitie wordt uitgevoerd door het bestuur van Stichting Inclusie Nederland.
Het bestuur voert haar taken onbezoldigd uit en ontvangt momenteel geen onkostenvergoeding.
De bestuursleden zijn:
Patty van Belle – Kusse, voorzitter
Margit van Hoeve, secretaris
Rob in ’t Zand, penningmeester
Branko Hagen, algemeen bestuurslid
Ruth Deddens, algemeen bestuurslid
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Partnerschappen
Er is sprake van partnerschap met diverse actoren waarin de rollen kunnen wisselen van afnemer,
facilitator, organisator, uitvoerder, financier, ontwikkelaar, samenwerkingspartner, projectleider,
projectteamlid, belangenbehartiger met o.a.:
De samenleving; burgers met en zonder beperking als ambassadeurs VN-verdrag,
werkgevers(organisaties), ondernemers, verenigingen, politieke partijen, onafhankelijke
adviesorganen
Publieke dienstverleners als: organisaties/instellingen waar mensen met een beperking mee te
maken krijgen (onderwijs, zorg, wonen, arbeid, inkomen ect).
Overheden (bestuurders, beleidsmakers, dienstverleners) als: Kabinet, Tweede kamer, Ministeries,
uitvoeringsorganisaties, Landelijke adviesorganen, Provinciale staten, Gedeputeerde staten, Colleges
B&W, Gemeenteraden, Adviesraden, ambtenaren, koepels (VNG).
Kennisorganisaties als: Movisie, TNO, ZonMw/Hogescholen, lectoraten/Universiteiten, Inclusiespecialisten/trainers/adviseurs/coaches, College voor de Rechten van de Mens/juristen,
ervaringsdeskundige specialisten
Financiers als: Goede doelen fondsen, donateurs, overheid

Ondersteuning
Het bestuur en het netwerk worden ondersteund door parttime inzet van coördinator, secretariële
ondersteuning en communicatieadviseur (allen op ZZP-basis).

Activiteiten van de Coalitie
Het helpen invullen van de ontwikkeling in verschillende sectoren richting inclusie door de
toegevoegde waarde van ieder mens in de samenleving zichtbaar te maken.
Het voelbaar maken van de shift door het toepasbaar maken van VN-verdrag en het levend te
maken. Inclusie zichtbaar maken doordat we laten zien dat het kan, laten zien hoe het kan, laten zie
hoe je daartoe kan komen, laten zien dat het werkt. We vinden en verbinden partijen en maken
daarmee de beweging groter dan wat ieder afzonderlijk kan. We helpen met elkaar een collectieve
ambitie te ontwikkelen.
Met de netwerken te onderhouden signaleren we tegelijk wat er speelt in de samenleving.
We verkennen en delen werkzame elementen die bijdragen aan inclusie.
We ondersteunen het netwerk met communicatie ook richting de brede Nederlandse samenleving.
Voor deze activiteiten zoeken we middelen in de vorm van financiering of faciliteiten in natura.
Daarnaast ondersteunen we de fondsenwerving voor projecten.
Dit doen we concreet door gesprekken te voeren met vele en diverse mensen en partijen,
Bijeenkomsten te organiseren in het land en in de regio’s,
Informatie delen via website en nieuwbrieven
Bronnen
De bronnen waar het Coalitienetwerk gebruik van maakt bij de uitvoering van hun activiteiten zijn
onder andere: kennis over inclusie, kennis VN-verdrag, instrumenten/werkvormen, praktijkervaring,
beschreven inclusie praktijken, literatuur/artikelen, vragen uit de samenleving,
initiatieven/vindplaatsen, bestaande netwerken (kennis, sectoren,..), faciliteiten,
communicatiemiddelen, menskracht, kennis en ervaring in coalitievorming, financiële middelen,
faciliteiten in natura.
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Kanalen
De gebruikte kanalen van het Coalitienetwerk zijn: bijeenkomsten, Themanetwerken,
Communicatiekanalen als: website, Social media, nieuwsbrief, films/Youtube, publicaties en
artikelen, brochures, visitekaartjes, televisie, radio, omroepen (podcasts), gesprekken.

Activiteitenplan
We werken langs vier pijlers om inclusie waar te maken:
Þ Inclusie dialogen
Þ Ambassadeurs VN-verdrag
Þ Themanetwerken
Þ Kennisplatform inclusie
Hieronder beschrijven we per pijler kort welke activiteiten we daarvoor uitvoeren, met welke
partners en welke effecten we hiermee beogen. Dit zal werkenderwijs worden uitgebreid met
activiteiten, partners en effecten.

Inclusie dialogen
•

Activiteiten
o verdiepen rond inclusie
o ervaringen delen
o vuurtjes aanwakkeren
o ontmoeten
o verbinden
o …..
op lokaal, regionaal en landelijk niveau, met mensen met een beperking en andere partijen
tezamen.

•

•

Partners
o Burgers/ervaringsdeskundigen
o Bedrijfsleven
o Onderwijs
o Organisaties
o Verenigingen
o Gemeenten
o Platforms /Burgerinitiatieven
o .
Effecten
o beweging
o bewustwording
o verbondenheid
o diversiteit in burgerparticipatie
o .
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Ambassadeurs VN-verdrag
•

•

•

Activiteiten
o burgers met en zonder beperking werken
aan bewustwording
o trainingen aanbieden
o kennis verspreiding
o verbinden met andere ambassadeurschappen
o ervaringen delen
o aanpakken delen
o …
Partners
o Vereniging Inclusie Nederland
o Gemeenten/VNG
o Ieder(in)/VGN/Mind/Per Saldo, LFB/ lokale Coalitie Maastricht/PGO/ e.a.
o .
Effecten
o input en inzet vanuit samenleving
o gehoord voelen & gelijkwaardigheid
o actief netwerk ervaringsdeskundigen, lokaal en regionaal verbonden
o input schaduwrapportage
o .

Themanetwerken
•

•

•

Activiteiten
o verschillende thema’s zoals:
onderwijs, werk, toegankelijkheid, gemeenten
o brede samenstelling bijeen brengen
o kennis inbrengen en ophalen
o praktijken ontwikkelen
o publiceren
o .
Partners
o Burgers met en zonder beperking
o Gemeenten
o Organisaties rond inclusie en diversiteit
o ZonMW
o Fondsen
o .
Effecten
o verschillende perspectieven delen
o kennis vanuit praktijk en theorie
borgen en verder brengen
o sterke inclusieve netwerken
o .
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Kennisplatform inclusie
•

•

•

Activiteiten
o verzamelen van kennis over inclusie over alle levensgebieden
o basiskennis en verdiepingskennis creëren in documenten, beelden, blogs. vlogs
o via online platform delen
o handreikingen ontwikkelen
o .
Partners
o Kennisorganisaties
o Koepels
o Overheid
o Mediabedrijven
o Organisaties zoals Inclusionlab
o .
Effecten
o vrij toegankelijke kennis over inclusie op verschillende niveaus en in verschillende
mediavormen
o inspiratie en kennisdeling
o .

Programma Inclusie waarmaken
met VN-verdrag als leidraad

Inclusie dialogen
Activiteiten
•verdiepen rond inclusie
•ervaringen delen
•vuurtjes aanwakkeren
•ontmoeten
•verbinden
•op lokaal, regionaal, landelijk niveau

Partners
•Burgers/ervaringsdeskundigen
•Bedrijfsleven
•Onderwijs
•Organisaties
•Verenigingen
•Gemeenten
•Platforms /Burgerinitiatieven
Effecten
•beweging
•bewustwording
•verbondenheid
•diversiteit in burgerparticipatie

Ambassadeurs VN-verdrag

Themanetwerken

Kennisplatform inclusie

Activiteiten
•burgers met en zonder beperking werken
aan bewustwording
•trainingen aanbieden
•kennis verspreiding
•verbinden met andere ambassadeurschappen
•ervaringen delen
•aanpakken delen

Activiteiten
•verschillenden thema’s zoals:
onderwijs, werk, toegankelijkheid, gemeenten
•brede samenstelling bijeen brengen
•kennis inbrengen en ophalen
•praktijken ontwikkelen
•publiceren

Activiteiten
•verzamelen van kennis over inclusie over alle
levensgebieden
•basiskennis en verdiepingskennis creëren in
documenten, beelden, blogs. vlogs
•via online platform delen
•handreikingen ontwikkelen

Partners
•Vereniging Inclusie Nederland
•LFB
•Gemeenten/VNG
•Koepels
•PGO/Ieder(in)/lokale Coalitie Maastricht

Partners
•Burgers/ervaringsdeskundigen
•Gemeenten
•Organisaties rond inclusie en diversiteit
•ZonMW
•Fondsen

Effecten
•input en inzet vanuit samenleving
•gehoord voelen & gelijkwaardigheid
•actief netwerk ervaringsdeskundigen
lokaal en regionaal verbonden
•input schaduwrapportage

Effecten
•verschillende perspectieven delen
•kennis vanuit praktijk en theorie
borgen en verder brengen
•sterke inclusieve netwerken

Partners
•Kennisorganisaties
•Koepels
•Overheid
•Mediabedrijven
•Inclusionlab
Effecten
•vrij toegankelijke kennis over inclusie op
verschillende niveaus en in verschillende
mediavormen
•inspiratie en kennisdeling

Coalitie voor Inclusie
wil beweging richting inclusieve samenleving laten groeien door te verbinden, kennis te helpen delen, netwerken te faciliteren, ervaringen te ontsluiten
samen met de brede samenleving en overheden, zodat inclusie in het DNA van mensen en organisaties komt.
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Beoogde resultaten
Eind 2021 willen we dat het netwerk zich heeft vergroot, verbreed en verdiept.
Vergroten met meer deelnemers mensen met een beperking, gemeenten, ondernemers
belangenbehartigers etc.
Verbreden met andere velden naast de huidige zorg & welzijn velden.
We werken naar een betere balans uit meerdere velden zoals: Onderwijs, Werk en inkomen, Wonen,
Vrije tijd, Cultuur en Sport.
Verdieping in het netwerk. Deelnemers hebben gedeelde kennis, excelleren beter, verspreiden hun
kennis, zetten hun kennis in. Waar zij dat kunnen, dragen zij ook bij aan randvoorwaarden als ruimte
om bijeen te komen, verspreiding van informatie. Waar zij dat niet kunnen, zal de Coalitie
faciliterend zijn. Een van de punten van aandacht is dat mensen met een beperking mee moeten
kunnen doen maar zij veelal niet over de middelen beschikken om bij te dragen aan (de eigen
reis)kosten.
Concreet willen we eind 2021:
•
•
•
•
•
•

Meer deelnemers op onze conferenties
30 leden in ons netwerk op elk van de genoemde verbredende terreinen
10 functionerende themagroepen
5 concrete ‘producten’
5 interactieve kenniscolleges
10 ‘recensies’ van hoe deelnemers in ons netwerk bij hebben gedragen aan de ontwikkeling van
inclusieve samenleving

We willen toewerken naar een grote landelijke manifestatie (+ 1000 deelnemers) in 2021 rond
inclusie. Op deze manifestatie worden ontwikkelingen rond de inclusieve samenleving gedeeld om
zowel de balans op te maken rond de stand van de inclusieve samenleving als om de agenda te
bepalen voor de komende jaren. Betrokken en nieuwe actoren in het netwerk kunnen hier mee aan
de slag.
Er een overzicht is van zaken die ‘lopen’ en zaken die het inclusieproces van onderop belemmeren.
De Coalitie voor Inclusie heeft via haar breed opgebouwde kennis- en ervaringsnetwerk een uniek
zicht op hoe in de samenleving de implementatie van het VN- verdrag verloopt.
We willen goede ontwikkelen melden en praktijken die werken verspreiden.
In samenwerking met kennisinstituten willen we goede voorbeelden ook onderzoeken op hun
werkbare mechanismen. Kennis wordt gezamenlijk gebundeld, geordend en verspreid.
We willen daarnaast ook hindernissen die bestaan duiden. Soms om een discussie over te voeren,
soms om de spelregels of zelfs wetten ter discussie te stellen. Omdat hier een samenloop kan zijn
met de Alliantiepartners, wordt dit met hen afgestemd.
Concreet voor eind 2021:
•
•
•

We maken met kennispartners 5 beschrijvingen van werkzame methoden die door ons netwerk
worden toegepast. Bij voorkeur beschreven door kennisorganisaties.
We maken 5 meldingen van belemmeringen met een vervolgactie om de belemmeringen weg te
nemen.
We gebruiken hiervoor onze website als basis, maar via sociale media moet het bereik worden
vergroot.
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De kosten van het Coalitienetwerk
De personele kosten bestaan uit:
• Secretariële ondersteuning
• Coördinatie
• Communicatie
• Administratie
• Boekhouding/accountant
• Advies (bijv. coalitievorming)
De materiele kosten bestaan uit
• Faciliteiten (bijvoorbeeld voor netwerkbijeenkomsten)
• Abonnementen (bijvoorbeeld website hosting,..)
• Drukwerk
• Audio-visuele producties
• Reiskostenvergoedingen (deelnemers bijeenkomsten)
• Bestuurskosten (onkostenvergoeding, verzekering aansprakelijkheid)

Inkomsten van het Coalitienetwerk
De inkomsten worden verkregen via:
• Donateurs
• Overheidssubsidies
• In natura
De kosten voor ontwikkeling (projecten) worden gefinancierd uit:
• Projectsubsidies
• Crowdfunding

Contactgegevens
Email:
Website:

info@coalitievoorinclusie.nl
www.coalitievoorinclusie.nl

Secretariaat:

Turfmarkt 1, 2801 GV Gouda
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