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NIEUWS

Beste lezer, 
 
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 dwarsverbanden
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
ervaringsdeskundigen. Wij willen met jullie samen kijken wat er nodig is om
de beweging naar een inclusieve samenleving. In deze nieuwsbrief lees je
meer hierover. 
  
Inclusieve groet,
Coalitie voor Inclusie
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Plan: online platform VN-ambassadeurs 

 
Al maanden is een groep VN-ambassadeurs aan het werk met de
voorbereidingen voor een projectplan. Er is namelijk grote behoefte onder de
VN-ambassadeurs om elkaar online makkelijk te kunnen vinden op plaats/regio
en expertise. Dat is een noodzakelijke stap om de beweging naar inclusie te
versterken. Daarnaast zijn er wensen om ervaringen te kunnen uitwisselen en
relevante informatie over het VN-verdrag te kunnen vinden. Dit zijn de
ingrediënten voor het projectplan om een toegankelijk online platform met VN-
ambassadeurs te bouwen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan
het projectplan en wordt gekeken welke (samenwerkings)partners hierbij
samen willen optrekken. De verwachting is dat we het projectplan in het najaar
gaan indienen bij fondsen/ subsidieverstrekkers.

Netwerkbijeenkomst 23 juni 2021 vol inspiratie en verbinding 
 
Op 23 juni 2021 hebben we een inspirerende (online) netwerkbijeenkomst
gehad. Hierbij waren zowel VN-ambassadeurs, ervaringsdeskundigen en
organisaties aanwezig. Samen zijn we in gesprek gegaan over wat er nodig is
om de beweging naar inclusie te versterken. Uit de gesprekken zijn drie
gezamenlijke opgaven gekomen die we met elkaar te doen hebben:

1. Online platform voor VN-ambassadeurs, ervaringsdeskundigen en
organisaties om elkaar gemakkelijk te vinden en te verbinden.

2. VN-ambassadeurs en ervaringsdeskundigen ondersteunen om in hun
woonplaats, regio en landelijk versterkt te werken aan inclusie.

3. Samen optrekken richting politiek om een sterkere inclusie beweging in
de samenleving te realiseren.
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Het verslag van de bijeenkomst is hier te vinden. De wordversie is hier te
vinden. Niet alle samenwerkingspartners waren bij deze netwerkbijeenkomst
aanwezig. Hopelijk kunnen zij bij de volgende netwerkbijeenkomst ook
aansluiten. 
  
Op woensdag 13 oktober 2021 gaan we van 15.00 tot 16.30 uur hier verder
over praten in de volgende netwerkbijeenkomst. Wil je ook meepraten? Hou
deze datum dan vrij in je agenda! 
 

VN-ambassadeurs gesteund door samenwerking Coalitie voor
Inclusie en Zorgbelang Inclusief
 
Ondersteuning van VN-ambassadeurs is essentieel om een goed netwerk te
laten bestaan. In Gelderland heeft dit geleid tot een mooie samenwerking
tussen Yvonne van Geel, Kartrekker van VN Ambassadeurs Gelderland, en
bovenstaande organisaties. Yvonne zet zich met veel enthousiasme in om
verbindingen te leggen in de regio om samen te werken aan een inclusieve
samenleving. Op 14 juli 2021, 5 jaar na de ratificering van het VN-verdrag, is er
een overeenkomst getekend tussen Zorgbelang Inclusief en Coalitie voor
Inclusie waarbij het netwerk ondersteund wordt. Een mooie stap waarbij
Zorgbelang Inclusief het belang ziet van het netwerk in Gelderland en dit graag
wil ondersteunen. Zij werken samen met een flink aantal Gelderse VN-
ambassadeurs om inclusie nog meer te promoten. 
 

Oproep: in contact komen met ervaringsdeskundige-poules
 
Accessibility is zeer enthousiast over de mogelijkheid om contact te leggen met
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andere panels/ervaringsdeskundige-poules om zo de krachten te bundelen op
het gebied van inclusief onderzoek. Graag komt Accessibility in contact met
andere panels/ ervaringsdeskundige-poules. Zit jij in zo’n ervaringsdeskundige
poule? Neem dan contact op met Aafke van Welbergen (Adviseur
gebruikersonderzoek – inclusief & toegankelijk design) van Accessibility
(onderdeel van Bartiméus) via: avwelbergen@accessibility.nl 

Gezocht: inclusieve foto(modellen)!

 
Het uiten van inspirerende inclusieve foto’s is een enorme meerwaarde om te
laten zien hoe het kan en moet! De Coalitie voor Inclusie wil graag inclusieve
foto’s om kracht te kunnen bijzetten bij bijvoorbeeld artikelen, rapportages of
andere communicatie uitingen. Daarvoor zijn we op zoek naar VN-
ambassadeurs die:

Bereid zijn zichzelf op de foto te laten zetten door Charlène van Belle.
Toestemming geeft aan de Coalitie voor Inclusie om deze foto’s te
gebruiken voor communicatie doeleinden.
Bereid zijn om zichzelf te laten fotograferen in een situatie/ op een plek in
je omgeving waarin duidelijk zichtbaar is dat het WEL inclusief is. Hierbij
kan je denken aan: samen sporten, werken bij een reguliere werkgever,
inclusieve vrijetijdbesteding, inclusief leren/onderwijs of andere situaties.
Beschikbaar in augustus 2021 om de foto’s te maken.

Uiteraard krijg je de foto’s die gemaakt worden ook zelf tot je beschikking. Deze
foto’s mag je zelf ook gebruiken in jouw werk als VN-ambassadeur. Én je hebt
ook nog eens hele mooie foto’s van jezelf. 
  
Herken jij jezelf in bovenstaande beschrijving? 
Mail dan naar charlene.van.belle@coalitievoorinclusie.nl de volgende
gegevens:

Jouw naam
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Wat jij doet als VN-ambassadeur
In welke plaats je woont/ waar je de foto’s wilt laten maken
Korte beschrijving van de situatie/plek die inclusief is en waarin jij jezelf
graag wilt laten fotograferen

Ondertussen.......
 

 
 
……is de Coalitie voor Inclusie hard bezig is om haar website te vernieuwen,
met als doel om de informatie toegankelijker te maken. De werkgroep
communicatie is hier hard mee aan de slag. Dus hou de website
www.coalitievoorinclusie.nl goed in de gaten, binnenkort staat de nieuwe
website in een nieuw jasje online! 
  
…….zijn de Coalitie voor Inclusie en Vereniging Inclusie Nederland onderling
aan het kijken waar we nog meer kunnen samenwerken om de beweging naar
inclusieve samenleving te versnellen. De kracht van samenwerking! 
  
……heeft de Coalitie voor Inclusie haar steun uitgesproken voor de
SamenLerenAlliantie om samen aan te slag te gaan voor inclusief onderwijs. 
 

 
Agenda 
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Coalitie voor Inclusie: 
  
Netwerkbijeenkomst 13 oktober 2021  
Op woensdag 13 oktober 2021 gaan we van 15.00 tot 16.30 uur verder praten
over de gezamenlijke inclusieopgaven in de netwerkbijeenkomst. Reserveer
deze datum vast in je agenda. Nadere informatie volgt in september. 
 
Vereniging Inclusie Nederland: 
 
Spreekuur 26 augustus 2021 
Vereniging Inclusie Nederland houdt online spreekuren "samenwerken met je
gemeente". De eerstvolgende is op 26 augustus van 19.00 - 21.00
uur . Aanmelden via: spreekuur@inclusienederland.nl. Meer informatie en
andere data kijk op: http://inclusienederland.nl/spreekuur 
 
Inclusieborrel 10 september 2021 
Let op: in augustus is er GEEN inclusieborrel in verband met de
vakantieperiode. De volgende inclusieborrel is op vrijdag 10 september om
16.00 uur. Thema: "vertel je vakantieverhaal". Aanmelden kan via:
inclusieborrel@inclusienederland.nl 
  
NOOZO (Niets Over Ons Zonder Ons): 
 
Online themabijeenkomst 15 september 2021 
Online themabijeenkomst van NOOZO over de Gemeenteraadsverkiezingen
2022 van 13.00 - 14.30 uur: zet inclusie op het programma! Meer informatie en
aanmelden klik hier. 
 
Trainingen 
Kijk hier voor gratis trainingen van NOOZO rondom het VN-verdrag. De
eerstvolgende datum is 8 september (deel 1) en 15 september (deel 2).

Waar kan je je laten inspireren, verbinden en delen?
Via deze online kanalen kun je ontwikkelingen en initiatieven delen: 
  
Facebook                                                                               
Coalitie pagina                                             
VN-ambassadeurs groep        
 
Linkedin 
Coalitie pagina  
Linkedin groep 
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Twitter 
@cvinclusie 
 
Instagram 
cvinclusie 
 
Email 
info@coalitievoorinclusie.nl

Steun de Coalitie!
 
Elke donateur is welkom! 

De Coalitie voor Inclusie heeft giften nodig om te kunnen bestaan. Hiermee

kunnen we het netwerk ondersteunen, communicatie op peil houden en

activiteiten organiseren. 

 

Als persoon kan je donateur worden door € 25,- (of meer) te doneren. 

Je kunt direct doneren door op deze link te klikken:

https://coalitievoorinclusie.nl/onze-donateurs/steun-de-coalitie-voor-inclusie/ 

  

Als organisatie kan je ook een donatie doen. Stuur een email naar

info@coalitievoorinclusie.nl, dan ontvang je een van ons een

toezeggingsformulier Donateur. Het logo van je organisatie plaatsen we op de

donateurspagina. 

 

ANBI 

Stichting Inclusie Nederland, die de Coalitie faciliteert, heeft een ANBI-status.

Daarmee komt je donatie in aanmerking voor belastingaftrek.

Coalitievoorinclusie.nl 
Wat is de Coalitie voor Inclusie? 
VN-verdrag 
Donateur worden? 
Ik wil meedoen
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