Oproep: Is jouw gemeente koploper VN-Verdrag Handicap?
De VNG merkt dat er bij veel gemeenten enthousiasme is voor de inclusieve samenleving. In deze
gemeenten wordt, in overleg met de mensen om wie het gaat, gewerkt aan toegankelijkheid en een
lokale inclusie agenda. Toch valt er op dit gebied nog al@jd veel (van elkaar) te leren.
Daarom start de VNG het koplopersprogramma VN-Verdrag. Om zo een extra impuls te geven aan de
al lopende ini@a@even van gemeenten die zich richten op het volwaardig meedoen van inwoners met
een beperking.
25 gemeenten gezocht
Wij zijn op zoek naar 25 gemeenten die voorop lopen bij de invulling van het VN-Verdrag Handicap.
Wij hebben de par@jen van de Allian@e VN-Verdrag (een groep cliënten- en
gehandicaptenorganisa@es die de mensen met een beperking vertegenwoordigen) gevraagd om mee
te doen in het koplopersproject, zodat ook vanuit de ervaringsdeskundigheid van de mensen om wie
het gaat, koplopers kunnen worden voorgedragen.
Doel van het project Koplopers VN-Verdrag
De VNG wil faciliteren dat koplopers bij elkaar ‘in de keuken’ kunnen kijken en zo van elkaar kunnen
leren. Dat koplopers geïnspireerd raken door verschillen in aanpak, kunnen leren van de knelpunten
die ze tegenkomen en de succesfactoren met elkaar kunnen delen. Vervolgens kunnen deze goede
voorbeelden andere gemeenten inspireren en er hun voordeel mee doen.
We starten het project met een bijzondere kick oﬀ waar de koplopers elkaar ontmoeten. De VNG
organiseert @jdens deze kick oﬀ een aantal inspirerende workshops en lezingen. Lees meer over de
ac@viteiten binnen het programma in het achtergrondarCkel.
Wanneer kun je koploper zijn?
De VNG selecteert, in overleg met de Allian@e VN-Verdrag, wie koploper kan worden. Daarvoor zijn
drie criteria opgesteld:
1. Toegankelijkheid en inclusie staan hoog op de agenda.
2. Er is sprake van een innoverende aanpak.
3. De ini@a@even dragen bij aan een inclusieve en diverse samenleving.
De ini@a@even waarmee een koploper zich onderscheidt, kunnen verschillen. De ene koploper heeV
al een lokale inclusie agenda, de ander is bezig met een meer inclusieve arbeidsmarkt en weer een
ander juist met toegankelijkheid van informa@e.
Bij de selec@e streven we naar geograﬁsche spreiding en diversiteit van de thema’s.
AchtergrondinformaCe en aanmelden
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Voor meer achtergrondinforma@e, toelich@ng op de criteria en wijze van aanmelden, lees het
achtergrondarCkel Koplopers VN-Verdrag.
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