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december 2020 – v1.2 | Gedragscode VN-ambassadeurs 
 
De mensen die zich als VN-ambassadeur hebben aangemeld bij de Coalitie voor Inclusie zijn 
in de praktijk op persoonlijke titel actief voor het VN-verdrag Handicap, voor de rechten van 
mensen met een beperking. 
 
Het gebruik van de titel, logo, kaartjes, speldje vraagt om gedrag in de praktijk (dus ook op 
sociale media als Facebook etc.) , dat in overeenstemming is met de missie van de Coalitie 
voor Inclusie. 
De stichting Inclusie Nederland is de rechtspersoon voor de Coalitie voor Inclusie. Het 
bestuur van de stichting beoogt volgens de statuten o.a. de inclusieve samenleving dichterbij 
te brengen door positieve verbindingen tussen mensen, organisaties, initiatieven, overheden 
en anderen die staan voor inclusie.  
 
Het aantal VN-ambassadeurs is vanaf 2013 flink gegroeid, naar nu zo’n 450 bij de Coalitie 
voor Inclusie geregistreerde personen. 
Dat vraagt om met elkaar een gedragscode voor in de praktijk af te spreken.  
Ieder persoon heeft in de praktijk haar/zijn eigen stijl van handelen.  
Om als VN-ambassadeurs goed met elkaar om te kunnen gaan, en je missie uit te kunnen 
voeren zijn de volgende regels van belang: 
 
• Allereerst gaan we respectvol met elkaar om. We respecteren elkaar mening en laten 

iedereen in hun waarde. Ook al ben je het soms niet met elkaar eens.  
• We presenteren ons eensgezind publiekelijk naar buiten toe. Om zo het imago van de 

VN-ambassadeurs te versterken.  
• Als je in een bepaalde gemeente, buiten je eigen woonplaats, actief wilt zijn terwijl daar 

VN-ambassadeurs wonen, neem je eerst contact op met die ambassadeur(s). Om 
mogelijk samen te werken.  
De VN-ambassadeurs uit de betreffende plaats, hebben het eerste contact met de 
gemeente, gemeenteraad, griffie, ambtenaren of organisaties. 
Op de website van de Coalitie staat kaartje en lijst met ambassadeurs en woonplaats. 

• Als mensen onderling geen contact meer willen, naast ‘live’ via email, telefoon of social 
media, wordt dat gerespecteerd en nageleefd.  

• Als er onderlinge problemen zijn, die niet zelf opgelost kunnen worden en die het 
ambassadeurschap of persoonlijk schaden, wordt hulp gevraagd bij het bestuur van de 
Coalitie. 

• Wanneer een VN-ambassadeur zich na maximaal twee (schriftelijke) waarschuwingen 
niet aan deze gedragsregels houdt, en/of dat er duidelijk sprake is van schade aan het 
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ambassadeurschap en/of op het persoonlijke vlak, en/of aan de beeldvorming van de 
Coalitie voor Inclusie kan het bestuur besluiten om de betreffende VN-ambassadeur met 
onmiddellijke ingang uit de registratie te halen. 
De VN-ambassadeur wordt daarvan schriftelijk in kennis gesteld door het bestuur 
Stichting Inclusie Nederland.  
Het is vanaf dat moment niet meer toegestaan om namens de Coalitie voor Inclusie te 
spreken en/of schrijven. En wordt ook het lidmaatschap van door de Coalitie voor 
Inclusie beheerde groepen op sociale media ingetrokken en toegang ontzegd.   
De VN-ambassadeur kan tegen het besluit bezwaar maken via een email aan 
info@coalitievoorinclusie.nl.  Dit bezwaar dient uiterlijk 4 weken nadat het besluit aan de 
VN-ambassadeur bekend is gemaakt in het bezit zijn van het bestuur. 
Het bestuur Stichting Inclusie Nederland zal hier binnen 4 weken na ontvangst van het 
bezwaar een reactie op geven. 
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