
Geachte allen,
Hierbij mij graag als  allround VN Ambassadeur op de lijst van insprekers zetten, en als laatste 
inspreekster agenderen op 26-04-2022.

Onderstaande NOOZO  nieuwsbrief en deze onderstaande  links graag op de beamer zetten op de 
Raadsvergadering.
op 21 april 2022 was het…↓
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?
id=2022A01256

https://debatgemist.tweedekamer.nl/node/28267

Gehandicaptenbeleid / 
Verpleeghuiszorg / Wlz
21 april 2022Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
SportCommissiedebat

Het verdere document ‘gravamen’ volgt vanavond voor aanvulling op de list/beamer 
raadsvergadering 26-04-2022

Ook de bijlage op de beamer zetten voor de raadsvergadering 26-04-2022

Van: Niets Over Ons Zonder Ons <vnproject@iederin.nl> 
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 16:29
Aan: coby.isp@gmail.com
Onderwerp: Nieuwsbrief VN-verdrag Handicap, maart 2022
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Online intervisie voor ervaringsdeskundige 

belangenbehartigers

Kom jij als ervaringsdeskundige in jouw gemeente op voor de belangen van 

mensen met een handicap? En loop je wel eens tegen uitdagingen aan waar je niet 

direct een oplossing voor weet? Doe dan mee aan onze intervisiebijeenkomsten 

met andere ervaringsdeskundige belangenbehartigers.

Wat is intervisie?

Tijdens een intervisiebijeenkomst bespreek je met 4 tot 7 ervaringsdeskundigen en 

een gespreksbegeleider een praktijkcasus die is ingebracht door één van de 

deelnemers. Samen onderzoek je welke mogelijkheden er zijn om het probleem op 

te lossen. 

Wanneer?

Donderdag 21 april van 13:00-14:30 uur

Woensdag 1 juni van 13:00-14:30 uur

Woensdag 14 september van 13:00-14:30 uur

Woensdag 26 oktober van 13:00-14:30 uur

Aanmelding

Je kunt je op dit moment aanmelden voor de intervisiebijeenkomsten van april en     juni  . Je 

https://iederin.us10.list-manage.com/track/click?u=dc300d5196dce0250997546a6&id=5b23ecfa6a&e=9f04fb9ca5


mag je ook inschrijven voor allebei. De bijeenkomsten zijn online (met Zoom).

Meer weten over de intervisiebijeenkomsten? Lees ons websitebericht

Nieuw: 2050-verhalen Frances Aruna

Met de verhalenreeks ‘2050 – Frances Aruna’ laten we zien hoe Nederland (en de 

wereld) naar een samenleving kan bewegen die écht inclusief is.

Het zijn losse     verhalen waarin rechercheur Frances Aruna steeds met een spannende zaak aan   

de slag gaat. In ieder verhaal heeft Frances een andere beperking. Eentje waaraan 

iedereen gewend is, omdat ze ‘m al heel lang heeft. Bovendien leeft ze in een 

wereld die is ingericht volgens het sociaal model van handicap, waarin iedereen 

met een beperking gelijkwaardig leeft en werkt. 

Een inclusief coalitieakkoord in jouw gemeente
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De gemeenteraadverkiezingen zijn achter de rug. De partijen die het nieuwe 

college van Burgemeester en Wethouders vormen, gaan nu een coalitieakkoord 

sluiten. Dit is een mooie kans voor belangenbehartigers om inclusie in de 

gemeente echt op de agenda te zetten.

Handreiking Werken aan een inclusief coalitieakkoord

Ieder(in) heeft alle tips voor een inclusief coalitieakkoord op een rij gezet. Er is een 

informatieblad      Werken aan een inclusief coalitieakkoord   en een voorbeeld van een inclusief 

coalitieakkoord.  

Informatiepakket VN-verdrag Handicap voor raadsleden

Daarnaast hebben we op de website NietsOverOnsZonderOns een informatiepagina 

voor raadsleden die meer willen weten over het VN-verdrag handicap (en wat ze 

daarmee kunnen of moeten doen). 

Praat mee met de Nationaal Coördinator 

Discriminatie en Racisme
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Op woensdagavond 30 maart gaat de Nationaal Coördinator Discriminatie en 

Racisme in gesprek met mensen met een beperking of chronische ziekte. Xandra 

Koster, projectleider van het Niets Over Ons Zonder Ons, is de gespreksleider.

Praat mee, deel jouw ervaring met discriminatie

Welke drempels kom jij tegen en wat gebeurt er als je discriminatie aankaart? Wat 

is er nodig om discriminatie van mensen met een handicap te stoppen? De 

uitkomsten van het gesprek worden gebruikt voor een meerjarenprogramma om 

de aanpak van discriminatie en racisme te versterken. 

Praktische informatie

De bijeenkomst is online (in ZoomWebinar) op 30 maart, van 19.00 tot 21.00 uur. 

Er is een schrijftolk en een Tolk Nederlandse Gebarentaal aanwezig. Heb je 

aanvullende toegankelijkheidsbehoeften? Je kunt het ons laten weten via het 

aanmeldformulier.

Je kunt je aanmelden via deze aanmeldlink. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar 

vnproject@iederin.nl

Schaduwrapportage uitvoering VN-verdrag 

Handicap naar Genève

mailto:vnproject@iederin.nl
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De VN gaan in oktober 2022 of begin 2023 Nederland toetsen op de uitvoering van 

het VN-Verdrag Handicap. Eind maart vindt hiervoor een voorbereidende sessie 

plaats in Genève. Op de agenda staat onder meer de schaduwrapportage die in 

2019 is opgesteld in opdracht van de Alliantie VN-verdrag Handicap.

Update schaduwrapportage

De schaduwrapportage is vertaald in het Engels. Bij de vertaling is meteen een 

update gedaan met een aantal actualiteiten. Zo staat de erkenning van de 

Nederlandse Gebaren Taal er nu in. Ook is de impact van de Covid-maatregelen 

meegenomen in de rapportage.  

Meer over de     sessie in Geneve lees je op onze website  . Daar kun je ook de vertaling van 

de schaduwrapportage downloaden.

Onderzoek: Mensen met zwaardere beperkingen 

kunnen onvoldoende meedoen

https://iederin.us10.list-manage.com/track/click?u=dc300d5196dce0250997546a6&id=0c824275c6&e=9f04fb9ca5


Het College voor de Rechten van de Mens heeft onderzoek laten doen naar de 

participatie van mensen met een beperking. Daarbij keek het College naar 

artikelen uit het VN-verdrag die gaan over zelfstandig leven in de samenleving, 

werk en onderwijs. Eén van de hoofdconclusies van het onderzoek is dat naarmate 

iemands beperking ernstiger is, de inclusie en participatie in de samenleving 

minder zijn. 

Meer lezen over dit onderzoek? Ga naar het websitebericht     van het College voor de Rechten   

van de Mens

Vragen over deze nieuwsbrief of  heb je een interessant onderwerp voor onze 

volgende nieuwsbrief? Stuur een bericht naar VNproject  @iederin.nl  

De Alliantie VN-verdrag Handicap is een samenwerkingsverband van

Ieder(in), MIND Landelijk platform GGZ, Per Saldo en LFB. 
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Voor dezen, 

Met vriendelijke groet, en best regards, 
Coby Verbeek bc.
+ o.a. VN Ambassadeur https://www.inclusienederland.nl/ 
0622267326.

Cliënt Belangen Bemiddelaar in mediation hulp advies & steunpunt = stg. 
C.B.B.M. hulp advies & steun punt (CBBMha&sp) 
zr. 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/

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwijzijnmind.nl%2F&data=04%7C01%7CSusan.Schers@inforsa.nl%7C5f6a5ad81c1248147b9a08d9f6d29607%7C48cbe2565f814160a10ce45bb9949553%7C0%7C0%7C637812208299941441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YB7Royc7ux6kN8A5kprVCf2%2FrcEtRPStB2GZj65qzwU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inclusienederland.nl%2F&data=04%7C01%7CSusan.Schers@inforsa.nl%7C5f6a5ad81c1248147b9a08d9f6d29607%7C48cbe2565f814160a10ce45bb9949553%7C0%7C0%7C637812208299941441%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AblxLjUtIVwna0uG%2F%2B1PzO9CSLYoTGTHtuYLzFs5fSo%3D&reserved=0


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 
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