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U I T N O D I G I N G

IS ER IETS 
TE VIEREN?

5 jaar
VN-verdrag 

handicap

Aan:
Ÿ Colleges van Burgemeester en Wet-

houders in de provincie Groningen
Ÿ Raadsleden Groninger Gemeenten
Ÿ VN ambassadeurs
Ÿ Overige belangstellenden

Uitnodiging:

5 jaar VN-verdrag Handicap, is er iets te vieren?

14 september 2021 van 14.00 - 16.30 uur

Zaal open om 13.30 uur

Hanze Plaza, Protonstraat 16, Groningen



5 jaar VN-verdrag Handicap, 
is er iets te vieren?

14 september 2021 

Op 14 juni 2016 trad het VN-verdrag Handi-
cap in Nederland in werking. Het doel van 
dit verdrag is het bevorderen, beschermen 
en waarborgen van de rechten van mensen 
met een beperking. 
Zorgbelang Groningen, zaVie en Pla�orm 
Ha�nga Verschure staan s�l bij dit eerste 
lustrum.
Wat is er de afgelopen vijf jaar bereikt? Is de 
posi�e van mensen met een beperking beter 
geworden en kunnen zij nu makkelijker mee-
doen in de samenleving? Is er iets te vieren?

Wij gaan over dit thema graag met elkaar 
het gesprek aan. We nodigen u daarom van 
harte uit aanwezig te zijn bij de fysieke 
bijeenkomst 'Is er iets te vieren?'. 
Deze is op dinsdag 14 september 2021 in 
Hanze Plaza, Protonstraat 16, Groningen.

Ter voorbereiding op de bijeenkomst 
organiseerden wij rondom de 14� juni een 
provinciale postercampagne om aandacht te 
vragen voor 5 jaar VN-verdrag Handicap en 
stuurden wij u (digitaal) een exemplaar van 
het spel dat wij voor deze campagne 
ontwikkelden. Beiden komen uiteraard terug 
in het programma van deze middag.

Adres: Schweitzerlaan 4, Groningen
Telefoon: (050) 571 39 99

Programma

13.30 uur - Inloop

14.00 - Welkom en korte inleiding 
5 jaar VN-verdrag Handicap door 
Roelof Lan�ng, voorzi�er Pla�orm 
Ha�nga Verschure

14.20 - Hoe vergroten we de poli�eke 
par�cipa�e door mensen met een 
beperking? door Jan Troost, voorzi�er 
denktank Toegankelijke Poli�ek, 
Lee�aarheids Allian�e Gelderland

14.45 - Pauze

15.00 - Discussie aan Tafel: Is er iets te 
vieren? 
16.00 - Afronding en oogst van de 
belangrijkste gespreksonderwerpen
16.30 - Einde bijeenkomst

Aanmelden voor deze middag via 
j.scholma@zorgbelang-groningen.nl
onder vermelding van uw naam, woon-
plaats en emailadres. Wanneer u met 
meer personen aan de bijeenkomst 
wilt deelnemen, dan graag van alle 
deelnemers de gevraagde gegevens 
vermelden.

Deze bijeenkomst organiseren wij met 
in achtneming van anderhalve meter 
afstand tot elkaar en de dan verder 
geldende RIVM richtlijnen.

Namens de Commissie 
Iedereen doet Mee
Heel graag tot ziens op 14 september!
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