Persbericht
Coalitie voor Inclusie start met nieuw project: VN Ambassadeurs aan de slag
De Coalitie voor Inclusie start een nieuw project om het VN Verdrag waar te maken: 'VN Ambassadeurs aan de
slag'. De komende 1,5 jaar gaat de Coalitie VN Ambassadeurs werven, activeren en ondersteunen en minimaal
2.000 ervaringen en verhalen verzamelen over de praktijk van het VN verdrag. Tegelijkertijd worden 5
ambassadeursregio’s gevormd. De ambassadeurs stimuleren dat Lokale Inclusie Agenda’s ontwikkeld worden
door mensen met een beperking, hun netwerk en andere betrokkenen. Daarmee wordt het waarmaken van
rechten van mensen met beperkingen lokaal/regionaal bevorderd. De opbrengsten van het project zullen
gebruikt worden bij het maken van een schaduwrapportage rondom het VN verdrag door de Alliantie
implementatie VN Verdrag, waar wij deel van uitmaken.
Het belangrijkste doel van het project is het opzetten van een netwerk van lokaal actieve en goed
geïnformeerde VN Ambassadeurs door het hele land heen. We stimuleren hun activiteiten door de behoefte
aan ondersteuning zo goed mogelijk te faciliteren. Daarnaast gaan we in het project op een continue basis uit
de ervaringen en verhalen van mensen met en zonder beperking en hun netwerk trends en ontwikkelingen
destilleren. Verzamelde verhalen en de ervaringen van ambassadeurs vormen input voor de beleidsagenda
voor de komende periode. Hierdoor wordt de Coalitie goed geïnformeerd over de realisatie van het VN verdrag
in de praktijk en daarmee de vormgeving van een inclusieve samenleving.
Dé manier om alle verhalenvertellers in Nederland met elkaar te verbinden is online via sociale media.
Daarnaast willen we ook lokaal het gesprek en de verandering op gang helpen middels diverse andere
activiteiten. Onderdelen hiervan zullen zijn: kennis vergroten via training, uitwisseling en het ontwikkelen van
een toolbox, het inzetten van rolmodellen, het uitvoeren van verteltafels en het organiseren van seminars. De
lokale activiteit van ambassadeurs en het delen van verzamelde verhalen zal leiden tot een vergroot bewustzijn
bij ondernemers, bestuurders, gemeenten, verenigingen, scholen en inwoners in het voorop stellen van
mensenrechten bij het maken van plannen en beleid en te werken aan een welkome samenleving voor
iedereen.

Coalitie voor Inclusie
De Coalitie voor Inclusie is een breed gedragen beweging van mensen en organisaties, die op een positieve
manier de uitdagingen in onze samenleving aangaat en actief samen wil werken om een inclusieve samenleving
te bevorderen. Een belangrijk instrument hierin is het VN Verdrag dat de rechten van mensen met een
beperking regelt. Dit verdrag is in juli 2016 geratificeerd door Nederland. Meer informatie over de Coalitie voor
Inclusie is te vinden op: www.coalitievoorinclusie.nl

Noot voor de redactie:
Meer informatie over het VN verdrag is te vinden op: www.vnverdragwaarmaken.nl/vnverdragwaarmaken/vnambassadeurs U kunt met projectleider Heleen Hartholt in contact komen via e-mail:
vnambassadeurs@coalitievoorinclusie.nl of via telefoon: 06-40022269.

