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Coalitie voor Inclusie
I. INTRODUCTIE
Een inclusieve samenleving verwelkomt verscheidenheid, respecteert verschillen en is
er trots op dat alle mensen bij de samenleving betrokken zijn en een bijdrage kunnen
leveren. Voor grote groepen mensen is de samenleving echter niet welkom en is
diversiteit niet het leidende principe. Vooral mensen die te maken hebben met fysieke
of

verstandelijke/psychische

beperkingen

ervaren

met

regelmaat

grote

belemmeringen, om net als iedereen mee te doen. Zij worden vaak niet in de
gelegenheid gesteld om hun eigen bijdrage te leveren aan de samenleving, wat tot
gevolg heeft dat een groot deel van de burgers van ons land buitengesloten wordt en
leeft in instellingen apart van de rest van de samenleving.
De Coalitie voor Inclusie zal zich in haar werkzaamheden richten op het dichterbij
brengen van een inclusieve samenleving voor mensen die op welke manier dan ook
door hun beperking buitengesloten worden. Verbinding met mensen en organisaties
die zich richten op het tegengaan van uitsluiting om andere redenen bijvoorbeeld
door een afwijkende afkomst en cultuur, leeftijd, armoede heeft daarbij prioriteit.

Missie en Doelstellingen
De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het
maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht
op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. Uitgangspunten zijn:
welkom zijn, versterken van eigen kracht van mensen, samen optrekken, interactief
en pro-actief werken vanuit solidariteit en optimisme en oplossingsgericht zijn.
De Coalitie voor Inclusie kent de volgende doelstellingen:
De inclusieve samenleving dichterbij brengen door positieve verbindingen tot
stand te brengen tussen mensen, organisaties, initiatieven, overheden en
anderen die inclusie in hun vaandel hebben.
Het bieden van support en het inspireren en versterken van mensen die een
inclusieve samenleving willen realiseren.
Inclusie als continue punt van aandacht op de lokale, nationale (en Europese)
beleidsagenda te krijgen, zodat een inclusieve samenleving gestalte krijgt.
Includerend

denken

te

stimuleren

door

innovatie

en

differentiatie

te

bevorderen en te investeren in ervaringskennis en onderzoek. Mede gericht op
een positieve houding van de samenleving om mensen te verwelkomen,
bijvoorbeeld via de media.
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Doel en Richting van de Coalitie voor Inclusie
De Coalitie voor Inclusie is een breed gedragen beweging van mensen en
organisaties die de uitdagingen in onze samenleving aangaat en actief
samenwerkt aan een inclusieve samenleving.
De Coalitie voor Inclusie wil inclusie op een positieve manier onder de aandacht
brengen, netwerken samenbrengen en rondom onderwerpen en barrières die te
maken hebben met inclusie, activiteiten ontplooien.
De Coalitie voor Inclusie neemt het initiatief én biedt ruimte voor praktische en
concrete invullingen met betrekking tot inclusie, die van invloed zijn het leven
van mensen zelf en op politieke- en beleidsagenda’s.
De Coalitie voor Inclusie werkt als denktank, forum, ontmoetingsplaats en
actieplatform. Zij staat open voor alle mensen en organisaties die een bijdrage
willen leveren gericht op inclusie

II. ORGANISATIE COALITIE VOOR INCLUSIE
De Coalitie voor Inclusie wil haar doelstellingen bereiken door mensen en organisaties
die hieraan willen werken samen activiteiten te laten ontplooien en netwerken met
elkaar te verbinden. De rol van de Coalitie voor Inclusie is hierin faciliterend en
initiërend.

De Coalitie voor Inclusie is ondergebracht in de Stichting Inclusie

Nederland. Als netwerkorganisatie wil de Coalitie voor Inclusie klein blijven maar wel
werken als katalysator en initiator.

InclusieDenktank
De Coalitie voor Inclusie staat of valt met draagvlak. Onderzocht zal worden hoe het
beste het draagvlak voor inclusie en een inclusieve samenleving gemobiliseerd kan
worden. Daarnaast is het van belang om zowel het beleid als de politiek strategisch en
effectief te beïnvloeden zodat er ook daadwerkelijk iets kan veranderen in Nederland.
Inclusie is een onderwerp dat niet makkelijk op de politieke en beleidsagenda terecht
komt. Daarvoor is lobby, het leggen van kontakten en onderbouwing van de noodzaak
voor nieuw beleid nodig. De Coalitie voor Inclusie wil graag naast het stimuleren en
verbinden van lokale initiatieven ook werken aan verbreding van de Coalitie en het
koppelen van praktijk aan beleid.
Zij doet door middel van ad hoc bijeenkomsten onder de naam InclusieDenktank.
Rondom een bepaald onderwerp wordt de achterban van de Coalitie uitgenodigd om
elkaar eenmalig te ontmoeten. In de InclusieDenktank wordt kort maar krachtig met
elkaar van gedachten gewisseld en worden er afspraken gemaakt. Deze richten zich
vooral op de identificatie van de noodzakelijke beleidswijzigingen, analyse van
bestaand beleid en het formuleren van acties om beleidsbeïnvloeding tot stand te
brengen en aangepast beleid ingevoerd te krijgen.
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III ACTIVITEITEN 2009
In 2008 zijn de speerpunten van het werk van de Coalitie vastgesteld. Deze speerpunten
zullen in 2009 verder vorm krijgen en uitgewerkt worden aan de hand van bijeenkomsten
en activiteiten. Daarnaast wordt gewerkt aan communicatie en draagvlakverbreding.

Inhoudelijke speerpunten:
A. VN Verdrag
Het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking is wel ondertekend
door de Nederlandse regering maar niet geratificeerd. Inclusie is een grondgedachte
voor burgerschap en dit is terug te vinden in het verdrag. Vandaar dat de Coalitie zich
ervoor wil inzetten dat hier meer bekendheid aan gegeven wordt. Inclusie staat nog
veel te weinig op de agenda en zal gepromoot moeten worden.
→ Verder vormgeven aan de afspraken van de InclusieDenktank rondom het
VN verdrag van november 2008
→ Grotere bekendheid geven aan de noodzaak van ratificatie door het
publiceren van artikelen.
→ Het organiseren van een Werkconferentie
→ Het onderhouden van de nodige kontakten met mensen en organisaties die
zich ook bezig houden met het VN verdrag
→ Beïnvloeding van politici en beleidsmakers en hen handreikingen bieden
B. Onderwijs
→ Promoten van de Index voor Inclusie als instrument om een inclusieve
setting op school te realiseren.
→ Beïnvloeding van de politiek om passend onderwijs meer inclusief te
maken.
→ Bijdrage leveren aan het debat in het algemeen en in het bijzonder aan het
debat in de Rode Hoed
C. Werk/arbeidstoeleiding
→ Verder vormgeven van de kontakten met VNO/NCW, FNV en MKB over de
arbeidstoeleiding

naar

werk.

Dit

nav

inhoudelijke

input

in

de

Miniconferentie rondom Werk van december 2008.
→ Andere kontakten verder aanboren. Samenwerking met KCCO, contact met
stichting van de Arbeiden de politiek.
D. Gemeenten
→ Ontwikkelen van ideeën om te komen tot een prijsvraag rondom de meest
inclusieve gemeente.
→ Kontakten met de VNG of de vereniging van Burgemeesters organiseren
→ Artikelen rondom inclusief beleid en wat daar op lokaal niveau voor nodig
is maken en aanbieden aan gemeentelijke bladen.
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E. Goede praktijken rondom inclusie toegankelijk maken
→ Met de Hogeschool Utrecht in de persoon van Jean Pierre Wilken ( Lector
Participatie, Zorg en Ondersteuning - Kenniscentrum Sociale Innovatie) is
afgesproken om een onderzoek voor te bereiden waarbij in kaart gebracht
gaat worden welke initiatieven er in Nederland er zijn met betrekking tot
het thema sociale inclusie, en deze te analyseren. Op grond daarvan kan
een verdere 'strategie ' van verbinden en leren van elkaar ontwikkeld
worden. Dit jaar wordt een RAAKsubsidie aanvraag voorbereid.
→ Activiteiten en PR rondom het nieuwe boek van Douwe van Houten en
Anouk Bolsenbroek
→ In samenwerking met Kenniscentrum Vilans zijn afspraken gemaakt over
het bundelen en toegankelijk maken van kennis en informatie mbt vragen
die samenhangen met sociale participatie, ontwikkelingen, succesvolle
producten/diensten. Vilans en

de Coalitie zullen

in

een

convenant

afspraken vastleggen over hun samenwerking op het terrein van inclusie.
Ook de contacten met Movisie zullen op dit punt verder worden uitgebreid.
→ Het organiseren van een inclusieprijs samen met Vilans
→ Agenderen van actualiteit en dominante thema’s door Vilans, rondom
inclusie en participatie. Verkenning tbv studie- en netwerkbijeenkomsten
en informatie bundelen en teruggeven aan het veld.
F. Communicatie en virtueel centrum inclusie
→ De website verder doorontwikkelen en op een hoger plan tillen zodat er het
een virtueel centrum kan worden waarin onderzoek en goede praktijken
ontsloten

kunnen

worden,

maar

ook

debat

kan

provoceren

en

kennisoverdracht kan organiseren. Fondsenwerving hiervoor organiseren.
Er is al een subsidieaanvraag via het subsidieportaal van VWS gedaan.
→ Betrokken organisaties blijvend informeren over de plannen en initiatieven
van de Coalitie bv via het Coalitienieuws.
→ Campagne opzetten om inclusie breed onder de aandacht te brengen.
→ Snelle manier om op de actualiteit in te spelen ontwikkelen. Gebruik
maken van het netwerk.
→ Inhoudelijke PR in landelijke bladen door het schrijven van artikelen
G. Draagvlakverbreding
→ De

gezamenlijke

initiatiefnemers

zorgaanbieders

van

de

Coalitie

uit

de

voor

gehandicaptenzorg
Inclusie)

genaamd

(de
de

Princenhofgroep, verder verbreden om zo meer input te krijgen van de
zorgaanbieders kant.
→ Ambassadeurs vinden om onze beweging te promoten.
→ Organiseren van inhoudelijke bijeenkomsten rondom de speerpunten of de
actualiteit.
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