Project VN-ambassadeurs aan de slag
Op 14 juli 2016 is het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met
een Handicap in werking getreden. Dit betekent dat mensen met een
beperking, net als ieder ander, moeten kunnen meedoen in onze
samenleving en het recht hebben zelf te beslissen over hun leven.
Om ervoor te zorgen dat dit ook echt gebeurt, werkt de Coalitie voor
Inclusie met VN-ambassadeurs in het project VN-ambassadeurs aan de
slag. Dit zijn mensen met en zonder beperking die in hun eigen
omgeving werken aan bewustwording van het VN-verdrag. Daarnaast
helpen zij bij het verzamelen van ervaringsverhalen over wat al goed
gaat en wat beter kan. Of zelfs beter móét. Vanaf 2018 maken
belangenorganisaties, waaronder de Coalitie voor Inclusie een verslag
voor de Verenigde Naties. Hierin staat hoe het in de praktijk gaat met het
VN-verdrag. Het project VN-ambassadeurs aan de slag kent de volgende
speerpunten:
1. 150 VN-ambassadeurs werven en ondersteunen
De Coalitie voor Inclusie wil de komende 1,5 jaar minimaal 150
ambassadeurs met en zonder beperking werven om het VN-verdrag
waar te maken. In 5 regio’s brengen we VN-ambassadeurs samen. Deze
verbinden we met lokale organisaties. De ambassadeurs werken
namelijk in hun eigen omgeving aan het VN-verdrag.
Ze werken bijvoorbeeld aan de bewustwording van het Verdrag en
stimuleren de ontwikkeling van Lokale Inclusie Agenda’s. Hierin staat
waaraan de gemeente werkt om het VN-verdrag in de praktijk waar te
maken. De Lokale Inclusie Agenda’s draagt er op lokaal niveau aan bij
dat wat in het VN-verdrag staat ook echt gebeurt.
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2. Verzamelen van ervaringen uit de praktijk
Daarnaast wil de Coalitie voor Inclusie minimaal 2.000 concrete
ervaringen verzamelen over meedoen in de samenleving. Deze
ervaringen geven namelijk een beeld van hoe het in de praktijk gaat met
het VN-verdrag. Ze laten zien wat nog niet goed gaat, maar ook wat al
wél goed gaat, zodat anderen ervan kunnen leren. Dankzij het praten
over en delen van ervaringen wordt op lokaal niveau duidelijk waar de
knelpunten zitten. Ze worden dan ook gebruikt bij het opstellen van de
eerder genoemde Lokale Inclusie Agenda’s.
De ervaringen worden zowel online als offline verzameld. Online via
social media en het VN-vertelpunt. Offline via onder andere ‘verteltafels’,
die regelmatig in de regio’s georganiseerd worden. Het doel van de
verteltafels is om ervaringen te verzamelen en met elkaar plannen te
maken voor verbeteringen.
Regelmatig maken we een verslag: welke ervaringen zijn erbij gekomen?
Welke ontwikkelingen zien we? Welke aandachtspunten zijn er voor
bijvoorbeeld landelijke of lokale instanties? De resultaten worden gedeeld
via de website, nieuwsbrief en onze social-mediakanalen. En natuurlijk
verzamelen we alles voor ons verslag aan de Verenigde Naties.

Meer informatie en aanmelden
Het project VN-Ambassadeurs aan de slag is een project van de Coalitie
voor Inclusie: www.coalitievoorinclusie.nl. Kijk voor meer informatie over
het
project
VNambassadeurs
aan
de
slag
op
www.vnverdragwaarmaken.nl. Of neem contact op via de e-mail:
vnambassadeurs@coalitievoorinclusie.nl.
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