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Uitkomsten vier workshops 
 
Ambassadeurs VN-verdrag 
• Grote behoefte aan eenduidige, handzame informatie over VN-verdrag om aan gemeenten 

(politiek en ambtenaren) te geven. Niet alleen over verdrag maar ook over facultatief protocol 
(reikwijdte, wanneer ratificeren) 

• Grote behoefte aan makkelijk te vinden informatie relevant voor beleidsmakers over 
onderwerpen vanuit achterban (deels al beschikbaar via Coalitie website (maar erg verstopt….)) 

• Wat zijn manieren om een niet-willende gemeente in beweging te krijgen? 
o Zowel om VN-verdrag te implementeren 
o Als ook, bij ’schriftelijke’ acceptatie, echt tot actie over te gaan 

• Mogen we onder de vlag van Coalitie ‘werken’? 
 
Kennisplatform 
• behoefte is groot en noodzaak erkend 
• niet zelf alles doen, maak soort startpagina inclusie (met doorclicks)  
• afstemmen op verschillende doelgroepen (als ervaringsdeskundigen, gemeenten, werkgevers), 

die zoeken via inclusie. 
• wordt verder uitgewerkt 
 
Inclusie dialogen 
Bewustwording belangrijk om in dialoog te zijn: wat vertel je zelf en kan je bij de ander zien en te 
weten komen wat bij de ander leeft, wat de ander belangrijk vindt en beweegt. 
• Soms merk je dat je allebei eigenlijk over een heel ander onderwerp hebt en elkaar niet bereikt 
• Echte dialoog belangrijk: elkaar bevragen: op basis van nieuwsgierigheid. Begrijp je elkaar wel! 

Dus i.p.v. debat, dialoog voeren. 
• Als het doel verschilt van elkaar: dan is het doel nieuwsgierigheid naar elkaar. 
• Het is de kunst om de oplossingen even los te laten en eerst in gesprek te komen. 

Bv wethouders hebben wijk-inloopspreekuren: daar kan je in gesprek gaan. Als je er komt om iets 
voor elkaar te krijgen, is het geen dialoog. 

• Coalitie en de dialoog: faciliteren om de dialoog te kunnen voeren. Daarin zijn verschillende 
vormen. 

 
Themanetwerken 
• Veel opgebouwde kennis binnen gemeenten over toegankelijkheid is binnen gemeenten door 

verandering van de financiering te verdwenen.   
• Gemeenten hebben nu een belangrijke rol bij de implementatie van het VN-verdrag. Binnen veel 

gemeenten zijn ervaringsdeskundigen aan de slag om de onderdelen van het verdrag vorm te 
geven. Kennis die nu ontwikkeld wordt in de ene gemeente, kan goed gebruikt worden in de 
andere gemeente 

• Binnen themanetwerken kunnen plannen ontwikkeld worden, kan informatie bij elkaar gebracht 
worden, beschikbaar gesteld en vastgehouden.  

• In de themanetwerken zijn ervaringsdeskundigen zelf aan de slag, waar mogelijk samen met 
relevante organisaties. ( Nothing about us without us.) 

• Voor een themanetwerk kan het platform van de Coalitie gebruikt worden. 
• Verschillende deelnemers willen aan de slag met ondersteunen van bestaande themanetwerken 

en vormgeven van nieuwe themanetwerken. 


