VN PANELS
ERVARINGSDAG
VN panels in beweging…

WANNEER

Donderdag
19 Mei 2016
WAAR

Gemeente Westerveld, Diever

TIJD

9.30 uur – 16.30 uur

AANMELDEN VIA
vnpanels@coalitievoorinclusie.nl

INFORMATIE
We gaan ervan uit dat de deelnemers bekend zijn met het VN
verdrag.
U
kunt
zich
oriënteren
op
de
website
www.vnverdragwaarmaken.nl
Voor deze ervaringsdag zijn maximaal 100 plaatsen. We willen
een goede mix tussen deelnemers met en zonder beperking
maken en rekening houden met de geografische spreiding van
deelnemers. Na aanmelding ontvangt u een definitieve
bevestiging.
Bij deze bijeenkomst kunt u rekenen op hulp van deelnemers
onderling. Hebt u ondersteuning nodig om deel te kunnen
nemen dan horen we graag wat we voor u kunnen betekenen
bij uw aanmelding.
Professionals
betalen
€100.
Anderen
kunnen
gratis
deelnemen. Voor de lunch vragen we een kleine bijdrage.

PROGRAMMA
Het doel van de ervaringsdag is om u te informeren over wat
de ervaringen met de VN Panels zijn als instrument om de
rechten van mensen met een beperking te realiseren en de
samenleving toegankelijk te maken. VN panelleden,
betrokkenen en initiatiefnemers vertellen u hierover. Met
elkaar gaan we onderzoeken hoe in de eigen buurt en
gemeente gezamenlijk gewerkt kan worden om het VN
Verdrag waar te maken, bijvoorbeeld in de vorm van een
Lokale Inclusie Agenda.

VN Panels
In een VN panel zitten
mensen met verschillende
beperkingen. Burgers die
ervaring hebben met
wonen, werken, leren en
vrijetijd, openbaar
vervoer, winkelen. En met
de diensten van de
gemeente en andere
organisaties in de
samenleving.

9.30 – 10.00 uur
Inloop
10.00- 10.15 uur
Introductie VN Panels
10.15 – 11.00 uur
Interview Panelleden Tynaarlo, Winsum, Oldambt
Pauze en gelegenheid publiek om vragen te stellen

VN panels maken de
gemeente, organisaties en
burgers zonder beperking
duidelijk wat er nog nodig
is, zodat inwoners met
een beperking ook goed
mee kunnen doen.

11.30- 12.15 uur
Interview Panelleden op basis van vragen uit het publiek
Tijd voor lunch, wandeling en netwerken
13.45 – 14.45 uur
Ervaringen met VN Panels, de ‘do’s and dont’s’ en de
Lokale Inclusie Agenda
Pauze
15.00 – 16.30 uur
Een Lokale Inclusie agenda in uw eigen gemeente
ontwikkelen.
16.30 tot 17.30 uur
Borrel en napraten

www.vnverdragwaarmaken.nl

Binnenkort wordt het VN
verdrag voor de rechten
van mensen met een
beperking bekrachtigd.
Een aanleiding voor VN
Panels om bewust
mensenrechten onder de
aandacht te brengen.

