
 
 

  

 

Nico Smits:  

(VN-ambassadeur Friesland)  

 
Wanneer je kijkt naar het VN-verdrag 

waarmaken, dan kun je dat doen op 
macro niveau, bij de rijksoverheid/ bij de 

politieke partijen. Deze taak van invloed 

ligt vaak bij de koepelorganisaties van 

mensen met een beperking. Op meso 
niveau kun je invloed en inspraak krijgen 

bij organisaties die allen hetzelfde doel 

voor ogen hebben. Jammer genoeg zie ik 

dat organisaties in de praktijk in 
Nederland vaak niet gemeenschappelijk 

optrekken. Micro niveau is het niveau 

waar je werkelijk het VN-verdrag kunt 

waarmaken. Bijvoorbeeld door aan te 

sluiten bij de campagne verkiezingen 
“meest toegankelijke gemeente”. Dat is 

een kans om als groep VN-ambassadeurs 

aandacht te vragen bij je gemeente. 

  
Zo woon ik in Friesland en ik denk vaak 

aan de Waddeneilanden. Wanneer zij een 

gemeenschappelijk belang hebben, 

bijvoorbeeld opkomen voor het Wad, dan 
gaan ze met z’n vijven naar Den haag. En 

zij bundelen zo hun krachten en 

belangen én hebben vaak 1 spreekbuis. 

  

 

  
 

 

Yvonne van Geel:  

(VN-ambassadeur Gelderland) 

 
Ik ben een groot voorstander van ‘bottom-

up’ werken en ben actief op verschillende 

niveaus met inclusie.  

 
Als je elkaar kunt vinden kun je elkaar ook 

versterken en samen op pad gaan om je 

gemeente toegankelijker te maken. 

Landelijk is het belangrijk dat VN-

ambassadeurs met dezelfde interesse 
of expertise elkaar kunnen vinden. We 

streven er naar om een toegankelijk online 

systeem op te zetten. Zo kun je makkelijk 

VN-ambassadeurs vinden op: plaats, 
provincie en expertise. Je kunt initiatieven 

vergelijken en samenwerkingsverbanden 

leggen.   

 
Het moet een systeem worden waarin je 

ook makkelijk kan samenwerken met 

elkaar en waar gemeenten of organisaties 

de VN-ambassadeurs ook makkelijk 
kunnen vinden.  

 

We streven ernaar dat iedereen mee kan 

doen en dat iedereen zich welkom voelt. 

  

Patty van Belle: 

(voorzitter Coalitie voor Inclusie) 

 
Wij hebben allemaal één ding gemeen: 

dat we allemaal bijdragen en streven 

naar een inclusieve samenleving. 

Inclusie heeft tot nu toe niet hoog op de 
politieke agenda gestaan en er zijn 

goede projecten. Echter er is 

onvoldoende onderlinge verbinding 

tussen deze projecten, waardoor er te 

weinig voortgang wordt geboekt op het 
daadwerkelijk tot stand komen van de 

inclusieve samenleving. 

 

De Coalitie voor Inclusie kan vanuit 
haar onafhankelijke rol dwars-

verbanden leggen tussen initiatieven, 

individuen en organisaties en heeft een 

groot netwerk van VN-ambassadeurs, 
ervaringsdeskundigen en deskundigen 

op diverse kennisterreinen. De Coalitie 

vindt het van groot belang dat dit proces 

gedaan wordt vanuit een beweging van 
onderop: vanuit de samenleving met 

VN-ambassadeurs en ervarings-

deskundigen. Wij willen met jullie samen 

kijken wat er nodig is om de beweging 

naar een inclusieve samenleving te 
versnellen en te versterken! 

 

 

Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 

Coalitie voor Inclusie 23 juni 2021 

www.coalitievoorinclusie.nl     
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Wat is er gedeeld tijdens de bijeenkomst? 
 

Het VN-verdrag is niet erg sexy. Hoe zorg je dat meer mensen er iets mee 

gaan doen?   
 

“Maak het niet te groot, houd het dichtbij de mensen zelf: wat is hun vertrekpunt?” 

“Vanuit thema’s het gesprek aangaan die dichtbij het leven staan en die raken.” 

 

“De voorbeelden van de samenleving moeten gedeeld worden. De goede verhalen  

  moeten gehoord worden zodat anderen daarvan kunnen leren.”  
 

 

Als we gezamenlijk optrekken kunnen we meer bereiken in de beweging 

naar een inclusieve samenleving. Wat kan daarbij helpen? 
 

“De energie is belangrijk; met elkaar aan de slag, elkaar vinden en dat versterken.” 
 

“Maak een meerjarenprogramma in plaats van alle losse projecten, waarin er één 

krachtige lijn ingezet wordt.” 
 

“Het vraagt ook dat je als organisaties met elkaar je verbindt op de onderwerpen.” 

 

 “We moeten gewoon met elkaar een vervolgbijeenkomst gaan doen!” 

 

 
 

 

Betrek VN-ambassadeurs/ ervaringsdeskundigen vanaf het begin bij de 

ontwikkeling: of het nu een bijeenkomst of project is, doe het met hen samen!  

 

Ervaringsdeskundigen en VN-ambassadeurs moeten (blijvend) ondersteund 

worden. Wat is hierbij belangrijk? 

 

“Elkaar makkelijk kunnen vinden op expertise, via online platform kunnen uitwisselen.” 
 

“Een schakelfunctie is nodig om te verbinden: mensen die netwerken ondersteunen.” 

“Een centraal punt voor inclusie materialen: verzamelen en dat het breed toegankelijk is.” 

 

“Er is een vaste structuur nodig waarin VN-ambassadeurs/ ervaringsdeskundigen  

  ondersteund worden.” 

 

“Een belangrijk punt is continuïteit: het is belangrijk om in koppels te werken waarin je 

complementair input kan leveren.” 

 

 

Iedereen die een idee heeft en niet weet waar 

je terecht kan: meld je bij de Coalitie voor 

Inclusie, om verbindingen te leggen en elkaar 

te versterken. 

info@coalitievoorinclusie.nl 

www.coalitievoorinclusie.nl 

 

 

 

 

“Ga zitten op kansen, niet vanuit 

problemen: probeer daar mensen mee te 

krijgen.”  
 

“Maak verbinding praktisch: ga actief op 

zoek naar verbinding maar maak het ook 

praktisch.” 
 

“Zorg dat ook een aantal regeldingen 

worden weggenomen: zorg dat er een 

soortgelijke beloning als uitgangspunt 
staat.” 

 



 
 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

GEZAMENLIJKE OPGAVE 1 

 
ONLINE PLATFORM  

VN-AMBASSADEURS, 
ERVARINGSDESKUNDIGEN 

EN ORGANISATIES OM 
ELKAAR MAKKELIJK TE 

VINDEN EN TE VERBINDEN 
 

 

 GEZAMENLIJKE OPGAVE 2 

 
VN-AMBASSADEURS EN 

ERVARINGSDESKUNDIGEN 
ONDERSTEUNEN OM IN 
HUN PLAATS, REGIO EN 

LANDELIJK TE WERKEN AAN 
INCLUSIE  

 

 

 GEZAMENLIJKE OPGAVE 3 

 
SAMEN OPTREKKEN 

RICHTING POLITIEK OM 
EEN STERKERE INCLUSIE 

BEWEGING IN DE 
SAMENLEVING TE 

REALISEREN 
 

 

 

 

  

 
  

 

 

  

 

 

   
 
 
 

 

 

  

 
 

  

 
 
 

 

 
 

 

 
 

Zet in je agenda: vervolg (online) netwerkbijeenkomst is op woensdag 13 oktober van 15.00 tot 16.30 uur! 



   

Delen, inspireren, verbinden! 
 

Wat zijn VN-ambassadeurs? 

Een VN-ambassadeur is iemand die de rechten van mensen 

met een beperking wil waarmaken. En zo wil en gaat werken 

aan een samenleving waar iedereen mee kan doen in de rol 

van ervaringsdeskundige en/of professional. Er zijn 

momenteel zo’n 450 VN-ambassadeurs in Nederland! 
https://coalitievoorinclusie.nl/coalitie-voor-inclusie/vn-ambassadeurs-zet-

je-actief-in-of-ga-aan-de-slag-met-ambassadeurs/   

 
 

 

 

PRIKBORD 
Hier staan initiatieven, projecten en andere interessante 

links ter inspiratie en om te kunnen verbinden! 

https://coalitievoorinclusie.nl/coalitie-voor-inclusie/vn-ambassadeurs-zet-je-actief-in-of-ga-aan-de-slag-met-ambassadeurs/
https://coalitievoorinclusie.nl/coalitie-voor-inclusie/vn-ambassadeurs-zet-je-actief-in-of-ga-aan-de-slag-met-ambassadeurs/
https://coalitievoorinclusie.nl/coalitie-voor-inclusie/vn-ambassadeurs-zet-je-actief-in-of-ga-aan-de-slag-met-ambassadeurs/
https://coalitievoorinclusie.nl/coalitie-voor-inclusie/vn-ambassadeurs-zet-je-actief-in-of-ga-aan-de-slag-met-ambassadeurs/
https://www.movisie.nl/artikel/vn-verdrag-handicap-vijf-jaar-na-ratificatie?utm_campaign=24.06.21&utm_medium=email
https://www.movisie.nl/artikel/vn-verdrag-handicap-vijf-jaar-na-ratificatie?utm_campaign=24.06.21&utm_medium=email
https://www.movisie.nl/artikel/vn-verdrag-handicap-vijf-jaar-na-ratificatie?utm_campaign=24.06.21&utm_medium=email
https://www.movisie.nl/artikel/vn-verdrag-handicap-vijf-jaar-na-ratificatie?utm_campaign=24.06.21&utm_medium=email
https://www.lkca.nl/artikel/corona-initiatieven/
https://www.lkca.nl/artikel/corona-initiatieven/
https://www.vgn.nl/themas/visie-2030
https://www.vgn.nl/themas/visie-2030
https://lfb.nu/webshop/boek-de-betekenis-van-het-vn-verdrag-voor-mensen-met-een-beperking/
https://lfb.nu/webshop/boek-de-betekenis-van-het-vn-verdrag-voor-mensen-met-een-beperking/
https://lfb.nu/webshop/boek-de-betekenis-van-het-vn-verdrag-voor-mensen-met-een-beperking/
https://www.inclusienederland.nl/

