puntsgewijze handreiking
opzetten VN-panel
Coalitie voor Inclusie - Jeroen Veltheer
0621878297 – jeroen.veltheer@zylt.nl
zomer 2017

Wat vooraf gaat
• “VN panels in positie”: experimenteel project
Coalitie voor Inclusie 2014-2016
• Op dit moment op een stuk of 15 plekken in
Nederland met het concept aan de slag
• Verdieping in een bijeenkomst over VN panels
(wat, waarom, …. is geen onderdeel van deze
handreiking)
• Besef dat iedere (start)situatie anders is en er
eigenlijk geen spoorboekje te maken is

Leerpunten project
• GEEN RECEPT, iedere situatie is anders
• Een VN panel is nog niet vanzelfsprekend,
knokken, op jezelf aangewezen
• Een panel kost tijd: ontwikkelt langzaam, maar
gestaag
• Een panel brengt leden persoonlijk veel
• Een VN panel brengt reuring in de tent:
noodzaakt tot nadenken door anderen
• Een VN panel is een alternatief voor vergrijsde /
verzuurde belangencircuits

Succesfactoren bij panels
•
•
•
•
•
•
•

Lokale gangmaker (ervaringsdeskundige)
Politieke steun (van meerdere raadsfracties)
Leren van elkaar, valkuilen vermijden
Zichtbaar en merkbaar maken activiteit
Gepast geduld hebben als panel maar wel volhouden
Samenwerken en afstemmen met lokale groepen
Resultaten vieren, een feestje op zijn tijd

• Inzet van panels wordt versterkt waneeer zij:
– Merkbaar gehoord worden
– Waardering krijgen

Bedreigingen voor panels
Binnen het panel
• Gebrek aan respect voor
elkaar
• Kwetsbaarheid
• Belastende bijzaken
• Te weinig organisatietalent
• Niet voor iedereen iets te
doen
• Druk leven panelleden

Van buiten het panel
• Ingepakt worden
• “Daar hebben we de
Adviesraad voor”
• Weerstand bij (gemeentelijke)
organisaties
• Te laat betrokken worden
= Een visieloze gemeente

• Concurrentiegevoelens bij
bestaande platforms,
werkgroepen of adviesraden

Een VN panel opzetten
Vier stappen:
1.
2.
3.
4.

Panel samenstellen
Panel vormen
Aan de slag en
Continuïteit bewaken

1. Panel samenstellen
• Media-aandacht
• Informatiemateriaal maken en
informatiebijeenkomsten houden
• Persoonlijke netwerken betrokkenen
• Leden van landelijke verenigingen
• Flyeren
• Wijk/Sociale teams
• Iedereen die wil kan meedoen

2. Panel vormen
•
•
•
•
•

Teambuilden en coachen
Kennismaken, vertrouwen kweken
Talenten van jezelf en anderen ontdekken
Samen: Wie/wat willen wij zijn?
Vaardigheden ontwikkelen om als team te
functioneren
• Respect leren opbrengen voor elkaars eigenheid
• Waar beginnen we mee en hoe pakken we dat
aan
• Rollen en taken onderling verdelen

3. Aan de slag
• Werk in groepjes
• Pak dingen aan die leden leuk vinden om te doen
(je kunt toch niet alles)
• Meeliften, bijv: prokkelweek (juni), Week van de
Toegankelijkheid (eerste volle week oktober),
Wereld gehandicapten dag (3 december)
• Inspelen op actualiteit (verkiezingen, nieuwe
websites, bouwprojecten, herinrichting openbare
ruimte, ….)
• Hulptroepen inzetten (raadsleden, adviesraad
Sociaal Domein, studenten en scholieren, ……)

4. Continuïteit bewaken
•
•
•
•

Stilstaan bij eigen functioneren
Financiën organiseren
Passende ondersteuning regelen
Panel op sterkte houden

Zelf aan de slag?
• Praat met panels / panelleden
• Beknopte handreiking op vnverdragwaarmaken.nl
• Verantwoordingsverslag van het project - Jeroen Veltheer, 0621878297
• PGOsupport om ondersteuning en advies vragen - Monique Schers,
030-2040700
• Ondersteuning van Coalitie voor Inclusie vragen - Irja de Heij, 0683612157 of Jeroen
• Gebruik VN ambassadeurs aan de slag - Heleen Hartholt / Assen,
06-40022269 of Jeroen
• Verdieping bijeenkomst themanetwerk Inclusieve Gemeenten begin november 2017 in Drenthe – wie wil gastheer zijn?

Waar vinden we VN panels?
•
•

Inspiratie van: Overleg- en SamenwerkingsOrgaan Gehandicapten (OSOG) Emmen
(Jan Wolters)
VN panels in positie:
– Tynaarlo (Hendrik Jan Menninga)
– Winsum / Hoogeland (Jan van Weerden)
– Oldambt (Jolanda Dale)

•
•
•

Inclusie Woerden (Frank Sanders)
Lokale coalitie voor inclusie Maastricht (Brigitte van Lierop)
Omvorming:
– Heerenveens initiatief Toegankelijkheid (Theo van der Wal)
– Werkgroep toegankelijkheid Leeuwarden (Pieter Licht)
– WMO denktank Nijmegen (Renata Dijkstra)

•
•

•
•
•

In oprichting: Wageningen (Pieter van den Kieboom) en Midden Drenthe (Alda
Weurding)
Gemeente Leiden: heeft zich recent laten informeren en overweegt een panel te
vormen (Suzan Paulussen en Wouter Ydema)
Interesse getoond: Gouda (Margit van Hoeve), Utrecht (Ien van der Waal).
In handreikingen: Stimulansz en Informatiekaart VWS
Afgelopen zomer is een panel opgezet ter ondersteuning van de kwartiermakers
voor de landelijke implementatie van het verdrag (Co Engberts en Evert Verkade)

