
‘Het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. 
Welke kansen biedt dit voor ons Hagenaars?’
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UITNODIGING



Op 29 september 2016 bestaat Voorall 10 jaar! 
Reden voor een feestje: voor onze organisatie, voor 
onze netwerk- en samenwerkingspartners en in het 
bijzonder voor alle Hagenaars met een beperking. 
Voor wie en met wie we al een decennium lang 
belangrijke resultaten boeken. Hierdoor kunnen 
mensen met een beperking zelfstandiger leven en 
makkelijker meedoen in onze stad.

Samen met u willen wij 10 jaar Voorall vieren! 
Daarom organiseren wij op donderdag 29 
september een symposium. Dan kijken we ook 
graag vooruit naar kansen en uitdagingen waar we 
in de toekomst met elkaar voor staan. Dat is de 
reden dat dit symposium in het teken staat van het 
‘VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een 
beperking’.

Hoewel de 22 standaardregels waaruit het Verdrag 
bestaat voor de gemeente al jaren richtsnoer 
voor beleidsontwikkeling zijn, is het Verdrag 
pas sinds 14 juli jl. ook formeel erkend door de 
regering. Het Verdrag maakt het onder meer 
mogelijk dat mensen met een beperking gelijke 

rechten hebben, dat toegankelijk de norm wordt 
en dat gewoon meedoen vanzelfsprekend is. Met 
andere woorden: een beperking wordt niet langer 
gezien als een eigenschap van een persoon, maar 
omgekeerd als een tekortkoming van de fysieke of 
maatschappelijke omgeving.

Om in de praktijk invulling te geven aan het 
Verdrag moet er nog wel veel gebeuren: alle 
Hagenaars met en zonder beperking, de gemeente, 
organisaties en bedrijven zijn hiervoor gezamenlijk 
verantwoordelijk. 

Tijdens ons symposium vertellen verschillende 
sprekers meer over de achtergrond en de betekenis 
van het Verdrag, voor mensen met een beperking 
en voor de stad. Ook de kansen en uitdagingen die 
de uitvoering van het Verdrag in de praktijk biedt, 
komen aan bod. 

Graag nodigen wij u uit aanwezig te zijn bij dit 
symposium. Laat u informeren en inspireren en laat 
u vooral ook horen. U bent van harte welkom!

14.30 uur  Zaal open en ontvangst
15.00 uur  Welkom door Donny Brandon,   
 voorzitter Raad van Toezicht Voorall 
15.10 uur  Jenny Goldschmidt, voorzitter   
 van de ‘Coalitie voor Inclusie’ over   
 het belang van de 22 VN-regels voor de  
 samenleving 
15.30 uur  Otwin van Dijk, burgemeester   
 Oude-IJsselstreek (tot voor kort 
 Tweede Kamerlid PvdA en woordvoerder 
 Langdurige zorg, AWBZ, PGB en   
 Wmo) over toegankelijkheid als norm 
 en niet-toegankelijkheid als    
 uitzondering  
15.50 uur Karsten Klein, Haagse wethouder   
 ‘Zorg’, over de kansen die het  
 VN-Verdrag biedt voor de gemeente Den  
 Haag. Hij geeft ook het startsein voor  
 de Haagse Beeldvormingsprijs en   
 Toegankelijkheidsfonds

Aanmelden
Bent u er bij? Geeft u zich dan nu op! Aanmelden kan tot 22 september via:
info@voorall.nl of 070 365 52 88

Graag tot ziens op 29 september!

Het Team van Voorall

Wanneer en waar:
Datum:   Donderdag 29 september 2016
Tijd:  14.30 – 18.00 uur
Locatie:  Parkoers Zuiderpark / VTV Den Haag, Marie Heinenweg 3, 2533 SX Den Haag

Programma: 
16.15 uur  Wim Carabain, directeur Voorall,  
 over de blijvende noodzaak van  
 collectieve belangenbehartiging  
 voor mensen met een beperking
16.30 uur  Dialoog met de zaal onder   
 leiding van dagvoorzitter Joop van  
 Rossem
17.00 uur  Cabaret door Funda Müjde,   
 cabaretière, actrice, columniste en  
 presentatrice
17.30 uur  Borrel 
18.00 uur  Einde

Tussen de sprekers door worden verrassende 
intermezzo’s gehouden.


