
Uitnodiging mini symposium #Doesinclusief 

Tips & tricks voor het inclusief maken van uw gemeente 

 Datum: Maandag 23 maart 2020  

Tijd: 14:30 uur tot 16:30 uur 

Locatie: Multifunctioneel centrum De Pluk, Rijksstraatweg 64, 4191 SG Geldermalsen 

Aanmelden: klik hier 

  

Programma: 

         Opening door voorzitter Jan Troost; meer informatie: www.inclusieverenigt.nl  

         Presentatie onderzoeksresultaten door studenten Hogeschool Saxion 

         Regionale voorbeelden van implementatie VN-Verdrag Handicap 

         Wat heeft u nodig? Methodieken, materialen en mogelijke rollen Zorgbelang 

Inclusief 

         In gesprek over inclusie; samen aan de slag 

 Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich betrokken voelt bij het thema inclusie. 

De focus ligt op wethouders, raadsleden en ambtenaren, adviesraden en VN-ambassadeurs. 

We streven naar minimaal twee personen vanuit de verschillende achtergronden per 

gemeente. Dus neem je collega mee of ervaringsdeskundige of …..iedereen is welkom. 

  

  

https://www.google.com/maps/search/Rijksstraatweg+64,+4191+SG+Geldermalsen?entry=gmail&source=g
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU0WkZnofj03a3KpCBTx568TC2R8fIg2YerdHfO6OudzIzZA/viewform
http://www.inclusieverenigt.nl/
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Eind 2019 is er een onderzoek uitgevoerd door studenten van Hogeschool Saxion over 

inclusie in de provincie Gelderland. Uit dit onderzoek blijkt dat 42% van de deelnemende 

gemeenten moeite heeft met het betrekken van inwoners bij het maken van inclusief beleid. 

Wenst u ondersteuning hierbij of iets anders? En hoe dan? U hoort het op de bijeenkomst.  

Ook zijn er spelmaterialen ter inspiratie. 

Bent u verhinderd? U kunt zich ook aanmelden voor een andere bijeenkomst. Deze is op: 

  Maandag 9 maart 2020 14.30 uur in Geniet in de Weerd, Weerdjesstraat 168, 6811 JH 
Arnhem 

  Maandag 30 maart 2020 14.30 uur in Wijkcentrum Waterkracht, Ruys de 
Beerenbrouckstraat 106, 7204 MN Zutphen 

  Maandag 6 april 2020 14.30 uur in Cultureel Centrum Stroud, Brinkstraat 91, 3881 BP 
Putten 

Namens Hogeschool Saxion; Deniz Dönmez, Tom Weijers, Margot van der Heide, Pieter 

Tempelman en Zorgbelang Inclusief; Stef Harweg en Sylvia Sikkema 

Met vriendelijke groet, 

Sylvia Sikkema 

Projectleider 

 

Postbus 5310, 6802 EH Arnhem  
Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem 

 

088 929 40 47 | 06 82 33 06 65  

 

zorgbelanginclusief.nl  
 

facebook.com/zorgbelangInclusief  

 

twitter.com/Zorgbelangincl 
 

linkedin.com/company/zorgbelang-inclusief  

 

instagram.com/zorgbelanginclusief  

 

https://www.google.com/maps/search/Weerdjesstraat+168,+6811+JH+Arnhem?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Weerdjesstraat+168,+6811+JH+Arnhem?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Ruys+de+Beerenbrouckstraat+106,+7204+MN+Zutphen?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Ruys+de+Beerenbrouckstraat+106,+7204+MN+Zutphen?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Brinkstraat+91,+3881+BP+Putten?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Brinkstraat+91,+3881+BP+Putten?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Arnhem%0D%0A+%0D%0AWeerdjesstraat+168,+6811+JH+Arnhem?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Arnhem%0D%0A+%0D%0AWeerdjesstraat+168,+6811+JH+Arnhem?entry=gmail&source=g
http://www.zorgbelanginclusief.nl/
https://www.facebook.com/ZorgbelangInclusief
https://www.linkedin.com/company/18967308/admin/
https://www.instagram.com/zorgbelanginclusief/
https://www.iconfinder.com/icons/1620009/instagram_instagram_new_design_round_social_media_icon
http://www.leefbaarheidgld.nl/

