Netwerkbijeenkomst 13 oktober 2021
Van onderop een verschil maken met het VN-verdrag!
Hoe geven we daar handen en voeten aan?

In dit document staat wat we hebben
gedeeld over:
•

Lokaal de beweging versterken

•

Regionaal de beweging versterken

•

Landelijk de beweging versterken

•

Tips om aan de slag te gaan

Dit document is gemaakt door:
Vereniging Inclusie Nederland en Coalitie voor Inclusie

Inclusieve samenleving
Een inclusieve samenleving is een
samenleving waarin iedereen erbij hoort en
talenten van iedereen benut worden.
‘Samen’ is voor ons erg belangrijk. Een
samenleving waarin iedereen mee kan doen,
is namelijk alleen mogelijk als we hier
samen aan werken. Samen staan we
immers sterker!

Introductie
De Coalitie voor Inclusie en de vereniging Inclusie Nederland organiseren
deze netwerkmiddag bewust gezamenlijk. We krijgen steeds vaker de vraag wat het
verschil is tussen Coalitie en vereniging. En sommigen van jullie zijn zich er niet eens van
bewust dat er een onderscheid is. En dat laatste is ook niet erg want onze missies zijn
één en dezelfde:

“Exclusie Nederland uit, Inclusie Nederland in”.
We werken in eén grote zwem in verschillende korter en langer durende verbanden met
elkaar aan die missie. Hoe meer hoe beter, dat is het belangrijkste.

Bron: naar Unesco, 2005

In die missie zien niet alleen ik, maar ook alle collega bestuursleden en verschillende
partners zoals de Alliantie partijen (zoals Ieder(in), Movisie en de VNG) steeds meer
waarde in de rol van ervaringsdeskundigen waaronder de VN-ambassadeurs. De
vraag is: hoe kunnen we de beweging van onderop zo sterk maken dat het
nastreven van inclusie en het naleven van het VN-verdrag voor de rechten van
mensen met beperkingen / chronische ziekten een boost krijgt? Dit is wat ons betreft
een wezenlijk element in de strategie om Nederland ten goede te veranderen. Hier
hebben we over gepraat vanuit diverse invalshoeken: lokaal, regionaal en landelijk.

Lokaal
“Succes is er gekomen
toen werd aangesloten op dat
wat belangrijk is voor de
gemeente. Zo is er in Apeldoorn
een uniek revalidatiecentrum
voor mensen met een visuele
beperking. Dat is aangegrepen
om een ribbellijn te maken bij
het busstation. En dat is
gelukt!”

“Tip: benut het pamflet wat
gemaakt is om onderwerpen te
bespreken met politieke partijen in
de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen op 16
maart 2022. Het staat op
https://www.inclusienederland.nl/ “

de beweging van onderop versterken
Werk niet alleen samen met de gemeente, maar ook met
andere organisaties in de gemeente.
“Het gaat niet altijd alleen om de gemeenten waar je je
op moet richten. Maar denk bijvoorbeeld ook aan
zorgaanbieders, het wijkteam, de brandweer of
bioscopen. Daar liggen kansen tot samenwerking.”
De sleutel tot verandering is bewustwording. Zorg voor
bewustwording bij gemeente ambtenaren.
“Het helpt om ambtenaren zelf de ervaring te geven wat
het is om bijvoorbeeld slechtziend te zijn.”
Zorg dat je goed geïnformeerd bent over wat er speelt in
jouw gemeente en sluit daarop aan.
“Wees goed geïnformeerd over wat er in de gemeente
speelt en wat voor hen belangrijk is. Zorg dat je daarbij
zo vroeg mogelijk in de planvorming betrokken bent.”

“De relatie met
gemeenteambtenaren
is belangrijk, maar
houd je kritisch
vermogen!”

Volg waar de energie zit: ga op zoek naar ambtenaren vind
de juiste ambtenaren om mee op te trekken.
“Kijk waar er ambtenaren zijn die iets willen om samen
op te trekken. Het is belangrijk om met hen in contact te
blijven. Zorg dat je interesse in de ambtenaren hebt,
zodat zij ook interesse in jou hebben.”

Tips om de beweging van onderop te versterken
Contact leggen met de gemeente
1. Leg een goede relatie met de gemeente en de gehandicaptenraad/platform.
2. Als dit niet goed lukt, leg dan contact met de fracties in de gemeenteraad om
jouw thema op tafel te krijgen.
3. Soms is er een ambtenaar aangesteld voor inclusie. Deze ambtenaar kan het
onderwerp onder de aandacht brengen bij de verschillende sectoren.
4. Ken en benut de formele kanalen voor beleidsbeïnvloeding
a. Zoals bijvoorbeeld het raadadres: stuur een officiële brief aan de
gemeenteraad, deze brief moet serieus behandeld worden vanuit de
gemeentewet.
b. Vaak heb je maar 6 minuten spreektijd, maar vraag meer spreektijd
aan, omdat er vaak maar weinig sprekers zijn.
5. Kijk goed wat er op de agenda van de gemeenteraad staat en in de stukken
van de Rekenkamer over inclusie en toegankelijkheid.
6. Als je echt geen gehoor vindt bij de wethouder en de gemeenteraad, schakel
de pers in. Eventueel in combinatie met een ludieke actie of persoonlijk
verhaal.

Samenwerken
• Ga niet teveel in je eentje aan de slag, maar zoek andere partijen en andere
mensen die met inclusie bezig zijn.
• Werk waar mogelijk samen met partijen met dezelfde opvattingen en/of
belangen. Samen sta je sterker dan alleen.
Algemene tips:
• Breng ervaringsdeskundigheid in, maar laat ambtenaren ook zelf ervaren hoe
het voelt om beperkingen te hebben en in de samenleving te functioneren.
• Benoem dingen die goed gaan; complimenten werken stimulerend.
• Doe moeite om kinderen erbij te betrekken. Het begint bij de kinderen!
• Om vol te houden: vier je successen!

Regionaal
de beweging van onderop versterken
We hebben met elkaar de regionale aanpakken gedeeld.
Hieronder de tips vanuit de regionale aanpakken:
•

Zeeland: speel in op de actualiteit als het gaat om de
aanbesteding openbaar vervoer; klop aan bij de provincie en
zoek krachtenbundeling.

•

Noord-Holland: verbind mensen in het onderwijs; zet daar je
energie op.

•

Friesland: leg de lat niet te hoog maar zoek de
samenwerking met elkaar.

•

Drenthe: ontwikkel een regionale aanpak waarop men rond
thema’s zoekt en hoe je dat kan verbreden en versterken
met faciliteiten vanuit de provincie.

Daarnaast is het belangrijk om goede voorbeelden te delen.
Regionale netwerken VN-ambassadeurs
Er zijn nu 6 regionale netwerken VNambassadeurs actief in Nederland, mede
door het project VN-ambassadeurs
versterken elkaar! dat Vereniging Inclusie
Nederland heeft ondersteund. De regionale
netwerken zijn: Noord-Holland, Zeeland,
Brabant, Friesland, Drenthe en Gelderland.

Zo is er bijvoorbeeld gesproken over:
• Molenlanden: heeft een pilot m.b.t. ervaringsdeskundigen en
krijgt daar ondersteuning en begeleiding van door VNG.
• Haaglanden: heeft een goed voorbeeld m.b.t. inclusief
onderwijs.
“Blijf elkaar opzoeken, houd de energie vast
en blijf vooral doorgaan!”

Landelijk
de beweging van onderop versterken
Op landelijk niveau zien we nog weinig urgentie. De overheid heeft geen visie op
inclusie en hoe ze dit zouden kunnen vertalen naar de domeinen. We zouden dingen
moeten doen om die urgentie zichtbaar te maken. Het moet tastbaarder zijn.
Anderzijds moet je het ook klein en zichtbaar en tastbaar en herkenbaar maken. Bv.
een campagne voeren door met VN-ambassadeurs langs te gaan. Het zou leuk zijn
als er bekende Nederlanders aan verbinden. Zorg dat je niet alleen in je eigen
bubbel gaat kijken maar juist ook naar mensen die niet dagelijks het tegenkomen,
zo kom je tot zorgzame samenleving.

Tips op landelijk niveau:

“De ijsberg laat altijd 10% van topje zien
en 90% zie je niet. Daar zitten normen
waarden, weerstand, proactiviteit,
betrokkenheid, etc. Hou in je
achterhoofd dat je veel dingen onbewust
(onderwater) doet en maak dit
zichtbaar.”

Zorg dat je mensen leert kennen en faciliteer dat als Coalitie/Vereniging. Als
je met iemand in gesprek raakt, dan krijgen mensen ook meer begrip.
Richt je niet alleen op toegankelijkheid, maar kijk naar alle domeinen. Ook het
sociaal domein. Voor iedereen moet het vanzelfsprekend zijn om een rol te
hebben.
De inzet van ervaringsdeskundigheid is ook op landelijk niveau onmisbaar!
Zorg ervoor dat landelijke expertise en onderzoek inzake inclusie bekend
wordt in de lokale praktijk.
Bewustwording organiseren: bijv. met ambtenaren door de stad lopen en
kijken naar wat er is en wat er nodig is; mensen zelf in een rolstoel zetten of
een donkere bril opzetten en laten ervaren. Daar een filmpje van laten maken
of artikelen in de kranten ervan maken. Het voordeel is dat je onderweg ook
met burgers in gesprek komt en de bewustwording breder maakt.
Inzet ervaringsdeskundigheid.

Bedankt voor jouw deelname aan de netwerkbijeenkomst!

We blijven elkaar opzoeken.
Samen staan we sterker.
Samen op weg naar een
inclusieve samenleving!

Vereniging Inclusie Nederland
www.vereniginginclusienederland.nl

Coalitie voor Inclusie
www.coalitievoorinclusie.nl
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