Bijeenkomst donderdag 4 juli 2019
Politieke ambtsdragers met een beperking:
Hoe faciliteren we de toekomst?
Beste genodigde,
U heeft zich aangemeld voor de bijeenkomst ‘Politieke ambtsdragers met een
beperking: Hoe faciliteren we de toekomst?’. Wij zijn blij dat u er op 4 juli bij
bent! In deze bevestiging volgt verdere informatie.
Aanleiding
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft een
onderzoek verricht naar de deelname van mensen met een beperking aan
politiek en bestuur. Het enthousiasme over dit onderwerp was groot en heeft
geleid tot vele mooie en interessante gesprekken. De uitkomsten van deze
gesprekken zijn verwerkt in een conceptrapport. Ter voorbereiding op de
bijeenkomst treft u bijgevoegd aan een samenvatting van dit rapport. Het
volledige (concept)rapport vindt u via deze link. Doel van de bijeenkomst is
feedback te krijgen van de meest betrokkenen op deze bevindingen en
suggesties voor beleidsmaatregelen. Deze feedback kan dan worden
meegenomen in de reactie van de minister van BZK aan de Tweede Kamer.
Programma 4 juli 2019
10:30 - 11:00
Ontvangst met koffie en thee
11:00 - 11:15
Plenaire opening met dagvoorzitter Otwin van Dijk,
burgemeester gemeente Oude IJsselstreek
11:15 – 11:30
Speech van Maarten Schurink, secretaris-generaal van
het ministerie van BZK
11:30 - 12:15
Interview met Ammer Moser, beleidsmedewerker BZK,
en met politieke ambtsdragers & betrokken bij het
onderzoek
12:15 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:30
Optreden Terugspeel Theater Boven Water
13:45 - 14:45
Workshops o.l.v. gespreksleiders Margriet van
Kampenhout, Jenny Goldschmidt en Dick Houtzager
 Workshop 1: Hoe maken we mensen met een
beperking en hun omgeving enthousiast voor een
politieke functie ( willen)?
 Workshop 2: Hoe komen er meer mensen met een
beperking in een politieke functie ( mogen)?
 Workshop 3: Hoe ondersteunen we mensen met een
beperking en hun omgeving in een politieke functie
( kunnen)?
14:45 – 15:15
15:15 – 15:45
15:45 - 16:30

Pauze, koffie & thee
Plenaire afsluiting door dagvoorzitter Otwin van Dijk en
Terugspeel Theater Boven Water
Netwerkborrel

Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang u van ons nog een email met vragen
die bedoeld zijn ter voorbereiding op de workshop waar u zich voor heeft
opgegeven. In de workshops willen we namelijk reacties en nieuwe ideeën
ontvangen zodat die kunnen worden meegenomen in het actieplan die de
minister van BZK dit najaar gaat aanbieden aan de Tweede Kamer.

Praktische informatie Bijeenkomst donderdag 4 juli 2019
Datum:
Tijd:
Locatie:

Donderdag 4 juli 2019
10.30 uur tot 16.30 uur, inclusief lunch en afsluitende borrel
Theater aan het Spui, Spui 187, 2511 BN Den Haag

Locatie en Vervoer
Het Theater aan het Spui is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De route
naar het theater vanaf Den Haag Centraal Station is via deze link te vinden.
Indien u met de auto komt, kunt u in de volgende parkeergarages parkeren:
- Pleingarage
o 8 minuten lopen naar Theater aan het Spui
o Plein 25, Den Haag
o €11,- waardekaart voor 6 uur parkeren
o €3,75 vast uurtarief
o Inrijhoogte: 1.90 meter
- Parkeergarage Museumkwartier
o 11 minuten lopen naar Theater aan het Spui
o Korte Voorhout 2P, Den Haag
o € 15,- waardekaart voor 6 uur parkeren
o € 1,90 per 30 minuten, vast parkeertarief.
o Inrijhoogte: 2.10 meter
o Reserveer online uw parkeerplaats!
- Parking Turfmarkt
Geen waardekaart verkrijgbaar
o 4 minuten lopen naar Theater aan het Spui
o Schedeldoekshaven 204, Den Haag
o €2,75 per uur, Max. dagtarief €25
o Inrijhoogte: 2.00 meter
- Veerkaden
Geen waardekaart verkrijgbaar
o 2 minuten lopen naar Theater aan het Spui
o Amsterdamse Veerkade 30, Den Haag
o €1,30 per 15 minuten
o Inrijhoogte: 1.90 meter
De routes vanaf de parkeergarages naar het theater zijn in de bijlage in de mail
te vinden. Na afloop van de bijeenkomst kunt u een Waardekaart kopen bij de
balie in het theater. U gebruikt deze waardekaart als betaalmiddel in de
betaalautomaat in de parkeergarage. Parkeert u langer dan 6 uur , dan betaalt u
het resterende bedrag bij. Bewaar uw inrijkaart goed. Deze heeft u nodig bij het
afrekenen met de waardekaart bij de betaalautomaat. Ga met uw inrijkaart naar
de betaalautomaat van de parkeergarage en doe deze in de automaat. U ziet het
verschuldigde bedrag in beeld en rekent af. Na het betalen ontvangt u uw
inrijkaart terug van de automaat. Hiermee kunt u uitrijden.

Wanneer u uw auto niet kwijt kunt in de parkeergarage, bijvoorbeeld omdat uw
auto/busje hoger is dan 2,1 meter, dan horen wij het graag. Er is een beperkt
aantal alternatieve parkeerplaatsen. Mocht u op het inschrijfformulier al
aangegeven hebben daar gebruik van te willen maken, dan hoeft u geen contact
meer op te nemen.
Voorzieningen
Tijdens de bijeenkomst is het volgende aanwezig:
- Schrijftolken
- Tolken NGT
- ADL-ondersteuning
- Prikkelarme rustruimtes
- Draadloze ringleiding
- Toilet toegankelijk voor rolstoelgebruikers
- Extra medewerkers en zaalwacht voor assistentie
- Lunch voor deelnemers met dieetwensen
- Sheets worden één week voorafgaand aan de bijeenkomst opgestuurd
- Samenvatting in groot lettertypes, te vinden via deze link.
Mocht u op het inschrijfformulier nog niet aangegeven hebben of u van
voorzieningen gebruik wilt maken en zou u wel van deze voorzieningen gebruik
willen maken? Of heeft u iets anders nodig? Wilt u dat dan zo snel mogelijk
doorgeven op onderstaand telefoonnummer of per email? Mocht u voorzieningen
hebben aangevraagd en kunt u onverhoopt toch niet aanwezig zijn? Ook dit
vernemen wij graag!
Heeft u vragen over deze bijeenkomst of wilt u zich afmelden? Neem dan contact
op met Lisanne de Roos via bijeenkomst@minbzk.nl of telefoonnummer
06-15137523.
Graag tot 4 juli!

