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De Coalitie voor Inclusie na ratificatie

• Hoe gaat de Coalitie verder?
• Doel ratificatie gerealiseerd
• Wat na ratificatie? 
• Vragen ‘ Wat is/doet/wil de Coalitie voor Inclusie?’ 

• Na voorstel gesprekstafels, graag reacties



Wat wil de Coalitie voor Inclusie zijn?
Coalitie voor Inclusie is: 
‘Een beweging waar alle organisaties, groepen en individuen die inclusie 
als doel hebben, elkaar vinden, kennis en ervaringen uitwisselen, nieuwe 
ideeën opdoen etc.’

Dus:
‘Sector’-overstijgend. Leren van elkaar breder dan alleen binnen een 
onderwerp zoals school of zorg. Met VN-verdrag Handicap als inspiratie-
bron en kader.



Wat wil de Coalitie voor Inclusie zijn?

Een netwerk waarin mensen en organisaties zich vooral op 
eigen initiatief samen inzetten om tot een inclusieve 
samenleving te komen.

Stichting Inclusie Nederland faciliteert de Coalitie middels 
netwerkbijeenkomsten, uitwisseling van informatie en 
ervaringen, zorgt dat mensen in contact met elkaar komen 
en er samenhang in alle initiatieven komt.



Wat is Inclusie?

• Inclusie is een houding en benadering die diversiteit en 
verschillen omarmt en gelijke kansen voor iedereen (met en 
zonder beperking) mogelijk maakt. 
• Inclusie gaat niet alleen over mensen met een handicap. 
•Wanneer onze samenleving iedereen omvat en omarmt, 

worden ieders kwaliteiten erkend en zijn we ALLEN beter in 
staat om ons volledige potentieel te bereiken.



Wat willen we de komende jaren 
bereiken?

• Samen (netwerkleden, ‘anderen’) de samenleving in een hoger tempo 
veranderen naar een inclusieve samenleving
• met meer mensen actief 
• in meer sectoren
• in meer regio’s
• landelijke erkenning

Met VN-verdrag als inspiratiebron en als kader.



Zo doen we dat:

• 4 Pijlers om aan missie te werken:
• Inclusiedialogen
• Ambassadeurs VN-verdrag
• Themanetwerken
• Kennisplatform inclusie Inclusiedialogen



Inclusiedialogen

Organiseren dialogen

• Inspiratie, verbinden
• Verdieping inclusiebegrip
• Beweging maken

Workshop: Wat wil je bereiken? Hoe doe je dat en met wie organiseer je 
inclusiedialogen?



Ambassadeurs VN-verdrag

• VN-ambassadeurs brengen VN-verdrag onder de aandacht, blijft 
nodig
• Nu volgende fase: nieuwe vragen komen op ze af
• Trainingen

Workshop: Hoe in te spelen op vragen gemeenten?



Themanetwerken

• Netwerkleden (ervaringsdeskundigen en organisaties) werken samen aan 
een onderwerp om inclusie of toegankelijkheid dichterbij te brengen
• Nu reeds:

• Eigen regie
• Inclusieve gemeenten
• Festivals & Evenementen

Workshop: Hoe zet je een netwerk op? Met wie?
En wat doe je met de opbrengsten?



Kennisplatform inclusie

• Beter en sneller missie volbrengen
• Wat is handig om mee te werken? 
• ‘ Wat werkt’  om inclusie dichterbij te brengen?

• Kennis helpt!
• Vertaling naar handreikingen?
• Vindplaats van ‘ wat werkt’ volgens onderzoek?

Workshop: Hoe gaan we kennisknooppunt vormgeven,
voor wie en met wie?



Wat vinden we van het voorstel? 

2 vragen:

1. Wat vind je sterk?
2. Mis je iets?

Wil je het delen met ons? 
Graag zo meteen aan Q&A tafel!


