
 

 

Geachte heer/mevrouw, 

A.s. 14 juni 2022 zal de concept coalitieakkoord worden gepresenteerd, maar n.a.v. de nu 

opgestelde vorm zal er nog wel eea ,moeten worden gebeuren. 

Graag zend uw VN Ambassadeur mw. Coby Verbeek bc. onderstaande door... graag aan de 

agenda hangen voor de komende raadsvergadering... van harte deze digitale 

Toegankelijkheid aanbevolen... 

Gemeenteraadsverkiezingen 
 
Verschillende organisaties hebben in de afgelopen anderhalf jaar bijeenkomsten georganiseerd 
in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart. Het doel van deze 
bijeenkomsten was om mensen met een beperking of een chronische ziekte te stimuleren en te 
ondersteunen om te pogen in de gemeenteraad te komen of anderszins actief te worden. Actief 
richting gemeenteraadsfracties of de gemeente zelf. Als ervaringsdeskundigen. Om zo Inclusie 
(hoger) op de agenda te krijgen.   

 
We hebben gezien dat veel van ons zich hebben ingespannen. Ieder op eigen wijze. Als 
kandidaat op een verkiezingslijst, als gesprekspartner met partijen of gemeente, enz. Zelfs door 
huis aan huis te gaan met onze boodschap! Sommigen zijn daadwerkelijk gekozen, sommigen 
net niet, anderen zijn in duo constructies mede-raadslid geworden. Weer anderen zijn fractie-
ondersteuner geworden.  

 
Dit heeft er allemaal voor gezorgd dat er verschillende contact momenten zijn geweest waarmee 
Inclusie of elementen daaruit aan de orde zijn gebracht. Denk bijvoorbeeld aan: extra 
toegankelijke stembureaus, uitleg vooraf voor mensen met een verstandelijke beperking of een 
prikkelarm stembureau.    
 
 
 
 
 
21 juni: Bijeenkomst 
Digitale inclusie en Toegankelijkheid voor Raadsleden (live in Zwolle) 
https://vng.nl/agenda/bijeenkomst-digitale-inclusie-en-toegankelijkheid-voor-raadsleden-
zwolle?utm_medium=email 
 
Bijeenkomst: Digitale inclusie en toegankelijkheid voor raadsleden (Zwolle) | VNG 
 

met  hartelijke groet…,  

voor nu tot zover…,  

  

 

 

https://vnambassadeurs59852.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bmcubmwlMkZhZ2VuZGElMkZiaWplZW5rb21zdC1kaWdpdGFsZS1pbmNsdXNpZS1lbi10b2VnYW5rZWxpamtoZWlkLXZvb3ItcmFhZHNsZWRlbi16d29sbGUlM0Z1dG1fbWVkaXVtJTNEZW1haWwlMjZ1dG1fc291cmNlJTNEQWN0aXZlQ2FtcGFpZ24lMjZ1dG1fbWVkaXVtJTNEZW1haWwlMjZ1dG1fY29udGVudCUzRE5pZXV3c2JyaWVmJTJCanVuaSUyQjIwMjIlMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM0ROaWV1d3NicmllZiUyQmp1bmklMkIyMDIy&sig=AneBUGdqz4dU947Rf6pfnPfkA8a5TyyudHhc5r681tq2&iat=1654696958&a=%7C%7C91482954%7C%7C&account=vnambassadeurs59852%2Eactivehosted%2Ecom&email=AneBeiwa2e4DWOnMgnVHSYvy7T5YEJ8ohjC9vauJg30%3D&s=ba75fc044fa9aa94c087376716a89e9b&i=2A4A1A66
https://vnambassadeurs59852.lt.acemlnc.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ2bmcubmwlMkZhZ2VuZGElMkZiaWplZW5rb21zdC1kaWdpdGFsZS1pbmNsdXNpZS1lbi10b2VnYW5rZWxpamtoZWlkLXZvb3ItcmFhZHNsZWRlbi16d29sbGUlM0Z1dG1fbWVkaXVtJTNEZW1haWwlMjZ1dG1fc291cmNlJTNEQWN0aXZlQ2FtcGFpZ24lMjZ1dG1fbWVkaXVtJTNEZW1haWwlMjZ1dG1fY29udGVudCUzRE5pZXV3c2JyaWVmJTJCanVuaSUyQjIwMjIlMjZ1dG1fY2FtcGFpZ24lM0ROaWV1d3NicmllZiUyQmp1bmklMkIyMDIy&sig=AneBUGdqz4dU947Rf6pfnPfkA8a5TyyudHhc5r681tq2&iat=1654696958&a=%7C%7C91482954%7C%7C&account=vnambassadeurs59852%2Eactivehosted%2Ecom&email=AneBeiwa2e4DWOnMgnVHSYvy7T5YEJ8ohjC9vauJg30%3D&s=ba75fc044fa9aa94c087376716a89e9b&i=2A4A1A66
https://vng.nl/agenda/bijeenkomst-digitale-inclusie-en-toegankelijkheid-voor-raadsleden-zwolle?utm_medium=email


 

 

 
 
 

Met vriendelijke groet, en kind regards,  
mw. Coby Verbeek bc. 
+ o.a. VN Ambassadeur https://www.inclusienederland.nl/  

Platform Inclusief Nederland! 

0622267326. 
 
Cliënt Belangen Bemiddelaar in mediation hulp advies & steunpunt = stg. C.B.B.M. 
hulp advies & steun punt (CBBMha&sp)  
mw. Coby Verbeek bc. is Allround hulp- en dienstverlener 1e lijn ggz free Lance en 
franchise MDW / SHV + Allround gediplomeerd Mediator. 
Kortom Mental Coach 1e lijn ggz. Tevens erkent als detacheringorganisatie inzake 
coachen en begeleiden van stagiaires MWD. 
Werkend vanuit Schagen in onderstaande regio’s. Werkt als 
vertrouwenspersoon/sleutelfiguur in mediation. Plus VN-ambassadeur. 
Zo ook deel uitmakende van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid – 
Regiokamer-NH. Immers “wij zijn MIND”. 
Midden-Kennemerland / Haarlem en Schagen e.o ./de Noordkop/NH +Texel en West-
Friesland/ Zaanstreek-Waterland.  
Waaronder Midden Kennemerland: Heemskerk e.o./Beverwijk e.o./Castricum e.o. als 
Schagen e.o./de Noordkop/NH +Texel  
Het CBBMha&sp is definitief ge-her-realiseerd. 
Tevens docent Godsdienst en maatschappijleer, HBO. 
Postadres is telefonisch nader te bevragen wat het voorlopige postadres is, nu nog 
graag uitsluitend per mail toezenden. 
Telefoon: 0622267326. 
 
Als 1e lijn ggz en mediator gediplomeerd en gespecialiseerd zijnde: 
NB: MIND is MIND, is een beweging van en voor alle mensen die met psychische 
problemen hebben te maken, MIND heeft haar nieuwe websites zoals MINDyoung 
voor jongeren en MINDblue voor mensen met depressieve klachten. 
https://wijzijnmind.nl/ 

 
 
Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wilt u direct 
contact met ons opnemen indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen? 
Wij verzoeken u in dat geval de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te 
gebruiken en niet onder derden te verspreiden, omdat het bericht vertrouwelijke 
informatie kan bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Onze 
aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval 
onder onze beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inclusienederland.nl%2F&data=05%7C01%7CD.Bekkering%40radar.nl%7Cd08e3046b01442bc497108da32d4c781%7C5609159986cc47959a1fa8d973ebcf39%7C0%7C0%7C637878186714803972%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=alJSHlgX4V1VLOPt%2BoMsefXs2Ejza%2FEa1xgrhfyNe4M%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwijzijnmind.nl%2F&data=05%7C01%7CD.Bekkering%40radar.nl%7Cd08e3046b01442bc497108da32d4c781%7C5609159986cc47959a1fa8d973ebcf39%7C0%7C0%7C637878186714803972%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Pv5iZjSuv4%2FDEwU6gVHsqkb8YCSIfyV8LbM5cRMBlCs%3D&reserved=0

