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Onbeperkt070-prijs
Juryleden en initiatieven

Voorwoord
In het afgelopen half jaar hebben de
organisatoren van de Onbeperkt070-prijs
op tientallen plekken in de stad aandacht
gevraagd voor de prijsvraag. Er zijn pop-up
experiences georganiseerd, flyers verspreid,
posters opgehangen en er is veel aandacht
in allerlei media aan de prijs gegeven. Alle
inspanningen hebben ertoe geleid dat er bijna
70 uitstekende ideeën en voorbeelden van
toegankelijkheid en inclusie zijn aangemeld.
De organisatoren hebben inwoners en
organisaties dit jaar gevraagd om met name
voorbeelden in te sturen die bijdragen aan het
vergroten van de gastvrijheid van Den Haag.
Een onafhankelijke jury heeft uit deze
inzendingen de tien beste gekozen. Tijdens
het slotevenement dat op 14 juni 2019 plaats
heeft gevonden, is duidelijk geworden wie de
winnaars zijn van de eervolle vermelding, de
aanmoedigingsprijs en de Onbeperkt070-prijs.
Het organiseren van de Onbeperkt070prijs is een manier om aandacht te vestigen
op de goede ideeën en voorbeelden van
toegankelijkheid en inclusie. Hagenaars met
een beperking moeten immers op dezelfde
wijze kunnen meedoen in de stad als hun
stadsgenoten zonder beperking. Ze hebben
immers ook dromen en ambities.
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Soms zijn er nog (letterlijk) drempels waardoor
mensen met een rolstoel ergens niet naar
binnen kunnen of worden er mensen met
een beperking onvriendelijk bejegend. Zo valt
er rond de toegankelijkheid van de horeca,
het vervoer (taxibus, regiotaxi en openbaar
vervoer) en het aanbod van (openbare)
toiletvoorzieningen nog veel te verbeteren
voor mensen met een beperking. Zeker met
fantastische evenementen als de Invictus
Games en de Special Olympics die in 2020 in
Den Haag worden georganiseerd, verdient dit
komend jaar hoge prioriteit.
Er zijn echter ook vele goede voorbeelden.
Zo zijn veel overheidsgebouwen, zoals de
stadsdeelkantoren en de servicepunten, goed
toegankelijk. Dat geldt ook voor de meeste
musea, toeristische attracties en sportcomplexen.
Ook zijn er op het strand van Kijkduin en
Scheveningen speciale rolstoelen beschikbaar
zodat iedereen van het strand kan genieten.
Met de Onbeperkt070-prijs wordt niet alleen
het beste voorbeeld van toegankelijkheid
of inclusie in het zonnetje gezet; ook geven
wij bekendheid aan alle andere ideeën en
initiatieven. Tevens draagt de prijs bij aan
het verbeteren van de beeldvorming onder
Hagenaars zonder beperking.

Het moet vanzelfsprekend worden dat:
• iemand met een witte stok voorrang krijgt bij
het oversteken;
• toeristen met een rolstoel wegwijs worden
gemaakt waar ze kunnen overnachten;
• jong en oud met zichtbare of onzichtbare
aandoening op een groot aantal plekken
gebruik kunnen maken van een toilet;
• fietsers hun fiets niet meer midden op de
stoep zetten waardoor er geen rolstoel meer
langs kan.

Het uitreiken van de Onbeperkt070-prijs is
niet het eindpunt van een campagne om de
aandacht te vestigen op goede ideeën en
voorbeelden, maar het startpunt om ideeën te
realiseren en voorbeelden nog beter onder de
aandacht te brengen. Zo zorgen we er samen
voor dat mensen met een beperking volwaardig
mee kunnen doen in de samenleving.
Wim Carabain
Directeur Voorall

Alain tijdens de uitreiking 2018
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Onbeperkt070-prijs

Kick-off Onbeperkt070 2019
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De Onbeperkt070-prijs is de prijs voor het
beste voorbeeld of idee dat een inclusieve
samenleving en de toegankelijkheid voor
mensen met een beperking bevordert. Met
dit voorbeeld of idee kunnen mensen met
een beperking door minder barrières beter
of prettiger deelnemen aan de samenleving.
Het is de bedoeling dat het aangedragen
voorbeeld of idee recent is gerealiseerd of dat
het eenvoudig kan worden gerealiseerd op, bij
voorkeur, meerdere plaatsen in de stad.
Er zijn verschillende prijzen beschikbaar. De
winnaar van de Onbeperkt070-prijs ontvangt
een bedrag van €7.500. De winnaar wordt
degene met het beste voorbeeld of idee dat
enerzijds betrekking heeft op het verbeteren
van de toegankelijkheid voor mensen met
een beperking en anderzijds de beeldvorming
jegens mensen met een beperking bevordert.

Daarnaast is er de ‘Aanmoedigingsprijs’ voor
een veelbelovend voorbeeld of idee dat nog
niet gerealiseerd is. De winnaar van deze
prijs ontvangt een bedrag van €2.500. Met
het prijzengeld worden de initiatiefnemers in
staat gesteld het winnende voorbeeld of idee
uit te rollen in de stad, zodat zoveel mogelijk
mensen met een beperking kunnen profiteren
van het initiatief.
Alle winnaars verdienen het om onder de
aandacht te worden gebracht van een groot
publiek omdat ze een belangrijke meerwaarde
hebben voor Hagenaars met een beperking.
Op 14 juni 2019 werden de prijzen, op
basis van een voordracht door de jury, door
wethouder Parbhudayal van de gemeente Den
Haag uitgereikt.
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Juryleden
Robert-Jan Vermeulen | Juryvoorzitter
Eigenaar restaurant Greens en mede-initiatiefnemer Greens in the Park
Robert-Jan is als directeur van De Marketing Groep adviseur voor
diverse non-profit organisaties in de culturele, goede doelen, sport- en
zorgsector. Daarnaast is Robert-Jan eigenaar van restaurant Greens
en initiatiefnemer van Greens in the Park. Greens in the Park is een
initiatief dat (zorg)tuinen beheert waarbij de moestuin wordt verzorgd
door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij werken zij
samen met het restaurant dat zo duurzaam mogelijk wordt gerund.
Moniek Vlasblom
Medewerker bij Novotel Den Haag City Centre
Moniek Vlasblom vindt het belangrijk om haar steentje bij te dragen aan
de maatschappij. Dit doet ze onder andere door doppen te verzamelen
ten behoeve van de aanschaf en training van hulphonden en te jureren
voor Onbeperkt070. Sinds een jaar loopt ze zelf achter een rolstoel en
heeft daardoor meer inzicht gekregen over welke uitdagingen mensen
met een beperking (soms letterlijk) tegenaan lopen. Door te jureren
voor Onbeperkt070 hoopt ze dat mensen met een beperking worden
gezien als volwaardig onderdeel van de maatschappij en uiteraard een
winnend idee dat hieraan veel kan bijdragen.
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Gonny Tafuni
Wmo-deskundige, achterban Voorall
Gonny Tafuni is drie maanden in dagbehandeling geweest in Sophia
Revalidatie om met haar chronische aandoening te kunnen blijven
functioneren in de samenleving en haar werk te behouden. En dat lukte.
Na haar pensionering werd Gonny onderdeel van de participatieraad van
Xtra, vertrouwenspersoon voor PEP, lid van het testteam van Voorall en
PatiëntPartner in wetenschappelijk onderzoek.
Evelien Nienhuis
Studentcoördinator Bachelor Security Studies, Universiteit Leiden
Na een herseninfarct in 2017 heeft Evelien, na zes weken ziekenhuis, acht
maanden gerevalideerd bij Revalidatiecentrum De Hoogstraat in Utrecht.
Nog steeds heeft ze dagelijks therapie om met het chronische hersenletsel
om te kunnen gaan en begint ze met re-integreren. Via het Buddy Netwerk
heeft ze buddy Ian Kenny leren kennen. Samen met hem onderneemt ze
leuke dingen, zoals samen fietsen of naar het museum of de markt gaan.
Robert Fossen
Ervaringsdeskundige en vrijwilliger
Robert was werkzaam als ICT & Business consultant voordat zijn
oogaandoening zijn zicht te ver deed afnemen. Na zijn revalidatie bij VISIO,
is hij nu vrijwilliger in ‘de wereld van’ slechtenziende en blinde mensen.
Zo doet hij onder andere werk voor de oogvereniging VISIO en Voorall.
Daarnaast is hij een liefdevolle huisvader voor zijn zoon en houdt hij zich
graag bezig met mensen, sport en ICT.
Ian M Kenny | Programma Assistent
Summer Programmes Office, Universiteit van Amsterdam
Als nieuwe bewoner van Den Haag wil Ian iets goeds en nuttigs voor andere
mensen doen. Als onderwijsmedewerker en ontwikkelaar wil hij graag
naar de verhalen van de inwoners luisteren. Zo is Ian een actieve buddy bij
Buddy Netwerk Den Haag en is hij samen met zijn buddy Evelien onderdeel
van de jury.
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Initiatieven

Onbeperkt070-prijs 2019

Show your talent
Stadslink, Karen Bos
Samen met de cliëntenraad van Homerun
Haaglanden en Humanitas DMH
willen we regulier vrijwilligerswerk en
vrijetijdsbesteding meer toegankelijk
Lopen met Respect voor ouderen
Running Blind, Henri van Geffen
maken voor mensen met een verstandelijke
beperking. Er zijn drempels en het kost de
Zaterdag 14 september 2019 organiseert
doelgroep moeite om op een gelijkwaardige
Zorggroep Respect met Running Blind Regio
Den Haag een hardloop- en wandelevenement manier op zoek te gaan naar hun talenten.
De kansen en mogelijkheden om vanuit
op de Scheveningse boulevard en het strand.
eigen kracht zinvol bij te dragen verdwijnen
De opbrengst komt ten goede aan een
beweegproject voor (dementerende) ouderen.
regelmatig uit beeld. Project Onbeperkt Talent
De deelnemers zijn (dementerende) bewoners
wil op basis van een talentenscan kwetsbare
van Respect zorggroep en visueel beperkte lopers. burgers met een beperking toeleiden naar
vrijwilligerswerk in de eigen wijk en buurt.
Drempels rondom verpleeghuizen
Sew Kisoensingh
Hellingbanen rondom verpleeghuizen voor
rolstoelen.
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Fietsvakken
Ed Boonstoppel
Meer fietsvakken in de stad, waardoor de
toegankelijkheid en zelfstandigheid voor
mensen met een beperking verbeterd. Zo staan
fietsen op de Mauritskade midden op de stoep
geparkeerd, waardoor ik met mijn elektrische
rolstoel niet naar mijn bestemming kom
zonder hulp van omstanders.
Rolstoelbordjes op WC deur invalidentoilet
Ferry Rouw
Als er een aangepast toilet is, dan
graag ook het rolstoelbordje plaatsen.
Rolstoeltoegankelijk toilet is niet zichtbaar
gemaakt door middel van bewegwijzering,
terwijl deze er wel is bij stadsdeelkantoor
Scheveningen.
Vuilcontainers
Ferry Rouw
Sinds een aantal jaar mag men de vuilniszak
niet meer voor de deur zetten en moet ik met
de rolstoel, met die vuilniszak op mijn schoot,
naar een ondergrondse container rijden. Ik
moet die vuilniszak met mijn beperkte hand
vasthouden, omdat ik mijn goede hand nodig
heb om met mijn rolstoel te hoepelen en dus te
besturen. De gemeente zou kunnen uitzoeken
of zij geregistreerde alleenstaanden met een
beperking kunnen faciliteren. De dienst die de
vaste gemeentebakken leegt zou hier kunnen
helpen.

Rolstoelfietsen tijdens Pop-up Scheveningen
Faciliteren van lotgenotencontact
Stichting de Mini-maatschappij Gewoon
Anders, Henriëtte Roos
Leerwerkbedrijf organiseert bijeenkomsten
voor zogenaamde 'Thuiszitters': mensen met
en zonder diagnoses van autisme, ADHD e.d.
die geen school/studie/werk hebben. Twee
maal per jaar houden wij een evenement.
We organiseren ook filmavonden met
documentaires over prikkelgevoeligheid. Graag
willen we hiervoor een nieuwe beamer.
Lichtgevende kleur stoepen en haltes
Ragnhild Vrijaldenhoven-Haitsma
Op- en afritten van stoepen een iets
lichtgevende kleur geven. In het donker is
het vaak niet goed te zien waar je de stoep
op of af kunt. Valide mensen realiseren zich
ook vaak niet dat het blokkeren hiervan met
vervoermiddelen of containers een probleem
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is. Een groene kleur is hiervoor misschien het
meest geschikt, mits in het donker zichtbaar.
Het zou ook gebruikt kunnen worden om bij
bus-, tram- en treinhaltes aan te geven waar
mindervaliden kunnen instappen. Door de
geribbelde markering voor blinden ook deze
kleur te geven weet iedereen dat je die vrij van
obstakels moet houden.
Toegankelijk speelparadijs
Ursila Mahabier
Een groot speelparadijs dat toegankelijk en
gebruiksvriendelijk is voor mensen met allerlei
beperkingen. Zoiets als Kids Playground maar
dan groter, ruimer, met meer mogelijkheden
zoals met- en zonder begeleiding spelen,
activiteiten doen, sporten, eten/drinken enz.
Afasiegroep
De woordzoekers, Lisel Kuilman
De Woordzoekers, een groep mensen met
afasie, willen op hun toekomstige locatie een
belangrijk hulpmiddel aanschaffen, namelijk
een smartboard. Het smartboard wordt
gebruikt om het nieuws te bekijken en daarna
te kunnen bespreken en om te oefenen in de
breedste zin van het woord. Hoe prikkelender
de (gespreks)-onderwerpen zijn, des te
makkelijker het is om te praten, te lezen en te
schrijven en dus te oefenen.
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Datingsite
S.K. Jans
Mijn idee is om een landelijke datingsite en
app op te richten speciaal voor mensen met
een beperking boven de 18. Er bestaat al een
site, maar meer is altijd beter. Daarnaast heb
ik altijd al een eigen bedrijf willen starten
vooral omdat dit een stichting is speciaal voor
de doelgroep met een beperking, waar ik ook
onder val.
Centrum rolstoel- en voetgangervriendelijk
Mark Schröder
Het centrale gedeelte van de stad eens écht
rolstoel- en voetgangervriendelijk maken. Weg
met richels, trottoirranden, scheve stenen,
gaten, fietsgeulen en een combinatie van
fiets- en wandelgebied! Een stadscentrum
waar je kunt flaneren met of zonder stok
of stoel. Trottoirs zijn ook echt veel te smal
voor rolstoelen en mensen die zwak/slecht
ter been zijn. Het begint bij een vriendelijke,
gezellige, toegankelijke stad uitgevoerd door
gemeentebeleid. Een strak en glad - fietsvrij centrum.
Toneelstuk Wortelen in de Wijk
Stichting hartenwens en verandering, Yvonne
van der Maden
Samen met het Platform Gehandicapten een
toneelstuk Wortelen in de Wijk realiseren.
Gemaakt door en voor bewoners, een ieder van
ons heeft een rugzak met levensverhalen. Tot
op heden locaties in Leidschendam-Voorburg,
maar we zouden het toneelstuk ook graag in
Den Haag willen uitvoeren.

Armbandje wel/geen hulp
Mustafa Bal
Het komt met enige regelmaat voor, dat ik een
afwachtende houding aanneem omdat ik niet
weet of het wenselijk is dat ik iemand met
een beperking kan helpen. Niet iedereen met
een beperking wenst geholpen te worden of
stelt het op prijs dat een onbekende een hand
uitgereikt. Mijn voorstel is om goed willende
mensen te faciliteren door ongemakkelijke
situaties te voorkomen door bijvoorbeeld met
een button of een armbandje te werken.
Uitleen rolstoelen bij winkelcentra
Bribos Brigitte Bosman
Er zou in elk groot winkelcentrum
(binnenstad, Leyweg en De Bogaart) net als de
boodschappenkarretjes een rij leenrolstoelen
moeten staan die je kan pakken door er een
muntje in te stoppen (zoals bij ziekenhuizen).
Zo kunnen ouderen die slecht te been zijn ook
gezellig winkelen
Toegankelijk Filmhuis
Connie Rietra
Het Filmhuis toegankelijk maken voor mensen
die slecht ter been zijn. Een belangrijke plek
voor iedereen die van een kwaliteitsfilm houdt
in onze stad en mensen die de eerste trap niet
opkomen, kunnen er niet van genieten.

Pop-up bij Biesieklette
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Toegankelijk strandopgangen
Connie Rietra
Mensen die slecht ter been zijn kunnen
de trappen niet af bij de verschillende
strandafgangen. Dat je niet alleen op de twee
toeristische strandplekken op het strand kan
komen in Kijkduin en Scheveningen, maar ook
op de plekken waar de Hagenaar graag komt,
bij de strandtenten van de Fuut, de Kwartel,
Pier32, het naaktstrand enz. en hetzelfde voor
het strand aan de kant van Scheveningen.
Zen-tijd of Mindful Winkelen
Nicole Huesken
Een keer per maand een 'stille' winkel avond
of ochtend in het centrum en supermarkten,
zonder muziek, parfumluchtjes, knipperende
lichten, reclameschermen met licht en/
of geluid. Mensen die gevoelig zijn voor
prikkels (autisme, hooggevoeligheid, bij
chemotherapie, hersenletsel, hersenschudding,
lichtgevoelige ogen, burn-out, ADD, ADHD,
depressie, CVS, enz.) vermijden winkels, want
er is te veel lawaai en licht.
Tillift bij opstap rondvaarten Willemsvaart
Chris Schram
De Willemsvaart zou graag een lift voor
rolstoelen zien bij aanlegplaats Madurodam
zodat een bus met mindervaliden naar de
kade kan rijden en rolstoelgebruikers vanaf de
kade met een lift een rondvaartboot in getild
worden. Varen kan een bijzondere werking op
mensen met een beperking hebben.
Pop-up Valentijnsactie
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Meer Parkeerplekken voor gehandicapten
Michel Tactor
Meer parkeerplekken voor gehanicapten,
buiten de parkeergarages om. Het liefst in het
centrum en dichtbij winkels, theater, enz.
Hollands Spoor trambaan oversteek
Sew Kisoensingh
Bij de tramhaltes bij station Hollands Spoor
pijltjes voor links- en rechtskijken bij het
oversteken van de trambaan.
ITS-symbool
Fokelien Koning
Bij alle informatie over Den Haag, standaard
bij toegankelijke toeristische en commerciële
gebouwen, het ITS-symbool opnemen. Het ITSsymbool hoort standaard bij alle uitingen en
als normale informatie te beschouwen, volledig
geïntegreerd. Het geld kan gebruikt worden
om binnen het gemeentehuis een centraal
contactpunt op te zetten, waar alle beschikbare
informatie kan worden gebundeld en nieuwe
initiatieven gestimulereerd kunnen worden.
Elektrische fiets in bruikleen
Marinus Huiskes
Mensen die kwetsbaar zijn een elektrische fiets
geven zodat ze buiten de deur kunnen komen
en zo mensen kunnen ontmoeten. Mensen
raken al snel in een isolement als ze voor lange
tijd met een uitkering thuis zitten. Bovendien
is dat slecht voor de gezondheid. Een fiets
bespaart gezondheidskosten en mensen
komen de deur weer uit. Een fiets in bruikleen
is het beste idee.

Theater door verstandelijk beperkten
Stichting Fenix theatermakers, Marjo Kuenen
Als zorgaanbieder bieden we dagbesteding
voor mensen met een verstandelijke beperking.
We geven lessen op verschillende gebieden
van theatermaken, maken workshops, acts en
voorstellingen. We laten ons inspireren door de
fantasieën en interesses van de theatermakers
met een verstandelijke beperking.
Ons doel is om hen te ondersteunen bij het
realiseren van de werkwensen van mensen
met een bepeking en om een groter publiek
bekend te maken met hun talenten. Om dit te
bereiken geven wij, dans en drama workshops
in het onderwijs. We willen deze activiteiten
ook aanbieden bij gemeente Den Haag en het
lokale bedrijfsleven. Mochten we een prijs
winnen, dan willen we die gebruiken om dit te
ontwikkelen.
Zebrapaden op fietspaden
Mw. van Gemmert
De zebrapaden lopen niet door op
fietspaden in Den Haag, zoals wel het geval
is in omliggende gemeentes. Dit levert zeer
ongemakkelijke en gevaarlijke situaties op
voor mensen die visueel en/of auditief beperkt
zijn. Fietsers en brommers houden geen
rekening met overstekende mensen, waardoor
je soms midden op de weg moet wachten. Ook
bij verkeerslichten staan de fietsers te wachten
op het 'zebrapad' gedeelte.
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Madurodam Marathon sponsorloop
Madurodam en NSGK, Elke Botje
Een speciale marathon voor kinderen met
en zonder beperking bij Madurodam.
In oktober 2019 wordt de tweede
marathon georganiseerd i.s.m. NSGK. Een
kindermarathon zonder drempels voor
iedereen toegankelijk én voor het goede doel.
Madurodam Marathon is 1,69km. Deze afstand
is de officiële marathonafstand van 42 km in
schaal 1:25, de verhouding waarin Madurodam
van oorsprong gebouwd is. Sponsorloop is voor
het Samen naar School project.

De Onbeperkt070 schalen in de maak bij Zinderin
Theatervoorstelling Wortelen in de Wijk
Irene Mos
Verbinding Verbroken Ontworteld.
Een nieuwe theatervoorstelling maken met de
buurtbewoners en deelnemers van NAF Café.
Een soort voortzetting van Wortelen in de Wijk,
kleinschalig met maximaal 3 spelers op de
NAH lokatie van MIDDIN.
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Speeltuinapp
Speeltuinapp, Carlien Buurman
Op de Speeltuinapp staan 1400 buiten
speelplekken in Nederland. Het is
momenteel nog niet mogelijk om van de
speeltuinen in Den Haag aan te geven dat ze
rolstoeltoegankelijk of rolstoelvriendelijk zijn.
Bij andere speeltuinen in de app, is zoveel
mogelijk in de omschrijving aangegeven als
de speeltuin rolstoeltoegankelijk is en of er
speeltoestellen aanwezig zijn die geschikt zijn
voor kinderen met een beperking zoals een
mandschommel. Graag wil ik onderzoeken
of het realiseerbaar is om de app zodanig te
programmeren dat er kan worden aangegeven
in hoeverre een speeltuin rolstoeltoegankelijk is.

Toegankelijke toiletten
Stichting Ken je Kracht, Ilse Moestaredjo
Met een paar vrouwen met een
beperking langs winkels, markten en
horecagelegenheden om te testen of de
toiletten ook toegankelijk zijn voor personen
met een beperking.
Toegankelijk openbaar vervoer
Carla Brijer
Het openbaar vervoer beter toegankelijk
maken. Dit kan mensen met een beperking
veel meer vrijheid geven. Bijvoorbeeld door
bussen die kunnen zakken en je dus geen
trapje meer nodig hebt om in en uit te stappen
en het aanpassen van alle tramhaltes in Den
Haag. Er zijn nog steeds tramhaltes waar
mensen met een beperking niet in of uit
kunnen stappen.
Accuverhuur scootmobiel en elektrische
rolstoel
Fokelien Koning
Het verhuren van accu's voor scootmobielen en
elektrische rolstoelen als service voor toeristen
en andere bezoekers van Den Haag.

Fiets parkeerontheffing
Antoinette ter Marsch
Een parkeerontheffing laten ontwikkelen voor
fietsen uitsluitend voor diegene die slecht ter
been zijn. Bijvoorbeeld door een app waarbij
men eenmalig de fiets kan aanmelden en
registreren zodat een BOA ter plekke kan zien
dat er ontheffing is afgegeven. Het lopen van
de fietsenstalling naar winkels of horeca is
voor mensen met een beperking te ver in het
centrum van Den Haag.
Steunpunt voor migranten met een visuele
beperking
Beter Zien Anders Kijken (BZAK), Tonny van
Breukelen
Beter Zien Anders Kijken (BZAK) wil
slechtziende migranten uit hun isolement
halen, door te oefenen met de Nederlandse
taal. In Den Haag zijn tien vrijwilligers getraind
om op een creatieve manier migranten met
een visuele beperking te ondersteunen bij het
leren van de taal. Enkele van hen zijn zelf ook
visueel beperkt. BZAK wil in Den Haag één keer
per week een lotgenotensupport organiseren
in de Schilderswijk. Aansluitend is er de
mogelijkheid om Nederlandse lessen te volgen.

15

Aanduiding route en lift tramhalte Grote
Markt
Diddy van den Berg
Bij de tramhaltes in de stad een duidelijke
aanduiding van de route naar andere
tramlijnen en naar de lift.
Aangepaste strandspeeltafel en
rolstoelschommel
Strandpaviljoen Grand Plage, Patricia
Camphuijsen
Sinds 2017 faciliteren wij de Tiralo2, een
stoel met brede banden om gasten met een
beperking de mogelijkheid te bieden om van
de zee te genieten. Graag willen wij uitbreiden
met kindvriendelijke mogelijkheden, denk
bijvoorbeeld aan een zandtafel waar een
rolstoel onder past en/of een aangepaste
schommel waar een rolstoel in zijn geheel in
geplaatst kan worden.
Lift me UP
ABC in beweging, Arnold van Mierlo
Gezellige, interessante, drukke evenementen
zijn vaak lastig te bereiken voor mensen met
een beperking. Bij zulke evenementen kan
een hoogwerker dienst doen als wegbrenger/
shower van het evenement. Dit kan mensen
zodoende liften naar goed zicht en deelname.
Een speciale en natuurlijk veilige hoogwerker
via gespecialiseerd bedrijf. Eventueel een
inschrijving vooraf voor deelnemers wie naar
welk evenement/popfestival gaat.
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Platform voor gezinnen met kinderen met
beperking
Kidsproof, Susanne Frens
Naast het bestaande platform Kidsproof.nl
(landelijke site voor uitjes met kinderen)
willen we met dit doelgroepsgerichte platform
gezinnen met kinderen met een beperking
inspireren om er op uit te gaan en zoveel
mogelijk toegankelijke adressen inzichtelijk
maken. Niet alleen specifieke adressen zullen
terug te vinden zijn, maar ook veel adressen
en uitjes waar de inclusie groot is en een gezin
samen plezier kan hebben. Met het prijzengeld
zouden we extra investeren in on- en offline
content en promotie van het platform.
Daarnaast kunnen we toegankelijke locaties
in Den Haag voorzien van een ‘KidsproofPlus
deursticker’.
Hand-out toegankelijk OV
Fokelien Koning
Een hand-out waarop de toegankelijke
tramhaltes en trams vermeld staan. Deze
info is er wel, maar nog niet even makkelijk
te vinden. Het mooiste zou zijn dat alle
informatie voor mensen met een handicap op
een website zou staan. Liefst bij de gemeente
Den Haag.
Rolstoelafgang bij de vuurtoren
Jan de Boer
Het toevoegen van een rolstoelafgang bij de
vuurtoren op Scheveningen. Hier is wel al een
trap maar dus nog geen rolstoelafgang.

Ezeltherapie voor mensen met een beperking
Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve, Ed vols
Door middel van Asinotherapie met ezels van
onze kinderboerderij de therapie aanbieden
voor mensen met een (verstandelijke)
beperking. Het geld van de Onbeperkt070prijs zal besteed worden aan de aanschaf van
materiaal voor de uitvoering van de therapie
(dekkleden, halsters, beschermingsmateriaal
t.b.v. de veiligheid, hulpmiddelen om op de
ezel te komen, aansprakelijkheidsverzekering).
Onze boerderij is geschikt om deze therapie
aan te bieden omdat de boerderij nu volledig
toegankelijk is voor mensen met een beperking.
Openbare toiletten
Louis Querido
Openbare, rolstoeltoegankelijke, zelfreinigende
en gratis toiletten, op acceptabele afstand van
elkaar in Den Haag. De kosten zouden gedekt
kunnen worden door reclame op en in het
toiletgebouw. Sponsoren die naamsbekendheid
aan goodwill koppelen. Meerdere reclames per
unit kan door lichtkranten.
Cafetaria mindervaliden
Glenn Munshi
Een ontmoetingsuimte annex bar/café in een
gezellig pand voor mensen met verschillende
beperkingen. Zodat deze mensen bij elkaar
kunnen komen en waar men met of zonder
begeleiding kan eten en drinken, internetten
en recreatief actief kunnen zijn. Doel is
zelfstandigheid, onafhankelijk en ongehinderd
naar dit café te kunnen gaan.

VR Experience Tram
Xtra en Respect zorg, Stef Beun en Piet Lock
Samen met DutchVR, willen we een klantreis in
360 graden filmbeelden opnemen om te laten
ervaren dat bijvoorbeeld tram 9 wel geschikt
is voor verantwoord openbaar vervoer met een
hulpmiddel. De VR experience kan bewoners
overtuigen dat zij wel veilig gebruik kunnen
maken van het openbaar vervoer, als je de
juiste keuzes maakt. De Virtual Reality beleving
zal mensen interactief kunnen leren wat exact
te doen om de valrisico's te minimaliseren.
Co-living woonvorm
Stichting Artemis Wonen, Karlijn van Hulst
Artemis Wonen heeft als doel een innovatieve
vorm van co-living te creëren voor acht tot
tien (jong)volwassenen met een lichamelijke
beperking in Den Haag. In deze woonvorm
hebben alle bewoners een ruim eigen
appartement met de juiste aanpassingen voor
hun beperking en de mogelijkheid om samen
te komen in een gemeenschappelijke ruimte.
Een woonvorm waar de zorgbehoefte van
de bewoners op afroep kan plaatsvinden en
waarbij zij zelf de regie kunnen behouden.
Eenrichting fietspaden
Ineke van Kessel
Vermijd fietspaden met tweerichtingverkeer,
dit is heel verwarrend voor fietsers met
verminderd zicht. Zulke 'probleemzones'
zijn bijvoorbeeld de winkelpassage naar de
Wijnhaven en de fietsroute over de Binckhorst
met fietstunneltje.
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Driewielfiets te huur
Henny Bakker Kemp
Een driewieler huren bij Biesieklette.
Voor mensen die last ondervinden van
evenwichtsstoornissen en mensen met een
verstandelijke beperking is dat een uitkomst.
Voetgangersverkeerslichten app voor visueel
beperkten
Mark Scholten
Tegenwoordig zijn er meerdere apps (bijv.
Seeing AI en Envision) die met spraak kunnen
vertellen wat er op een foto staat. Graag zou
ik het prijzengeld willen besteden aan een
pilot voor een app die dergelijke techniek
toepast op een voetgangersverkeerslicht
en waarvan de kunstmatige intelligentie
afleidt welke kleur het verkeerslicht aangeeft.
Als blinde voetganger in de stad Den Haag
stuit je continue op oversteekplaatssen met
voetgangersverkeerslichten en rateltikkers
schieten vaak tekort.
Aangepast toilet voor MIAW locatie centrum
Make it art worthy, Cis Deyl
MIAW is dé open, sociale en creatieve
ontmoetings- en werkplaats voor vrijdenkers
en anderskijkers die vinden dat alles kan
worden als jij het wil. Deelname wordt
mogelijk gemaakt door vrijwilligers,
deelnemers en mensen met een beperking zelf.
Stelt zich ten doel om kunst en maatschappij
laagdrempelig te verbinden in brede context.
Mogelijkheden zijn verder: verhuur van
werkplekken, workshops, cursussen en
open muziek-, dans-, en creatieve avonden
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Pop-up op het strand van Scheveningen

organiseren. Er is al een hellingbaan en een
brede entree gemaakt. Overige ruimte, keuken,
stoelen, tafels kunnen op maat gemaakt
worden. WC moet nog aangepast worden;
daar hebben we nog niet genoeg financiële
middelen voor.

Serie filmpjes over en door mensen met een
beperking
Katakat, Carmen van Haren
Een serie filmpjes die de toegankelijkheid en
gastvrijheid van de stad Den Haag, divers en
inclusief, in beeld brengt. Dit geeft
(h)erkenning, verbinding en inspiratie en
op een positieve manier bewustwording
voor nieuwe kansen. De filmpjes worden
via verschillende kanalen afgespeeld
(intranet gemeente Den Haag, TV West,
verschillende Facebookpagina’s). Via het
welzijn- en zorgnetwerk leggen we contact
met mensen met allerlei soorten beperkingen.
We onderzoeken wat hun ervaringen én
hun wensen en ideeën zijn. De organisaties
die meewerken delen de filmpjes met hun
achterban (Platform Informele Zorg Den Haag,
Buddy Netwerk, VTV/MEE, Voorall, Kompassie).
Opleidingstraject doven en slechthorenden
Mutesounds Academy, Renske van Luijn
MuteSounds Academy pilot gaat tien doven/
slechthorenden in een opleidingstraject
volgen. In dit traject krijgen de deelnemers
trainingen aangeboden en gaan ze
zelfstandig een activiteit uitvoeren voor
drie stagebedrijven in Den Haag, waarbij de
ontmoeting en verbinding tussen de dove
gemeenschap en de horende wereld centraal
staat. Het eindproduct van de samenwerking
is een culturele activiteit bij het stagebedrijf,
waarbij naast doven en slechthorenden ook
een horende doelgroep wordt bereikt met een
boodschap van inclusie, bewustwording en
integratie van doven en slechthorenden.

Buurtbus achter buitengebied lijn 43
José van Emmerik
Een buurtbus/rolstoelbus van Regiotaxi
achter lijn 43 te laten rijden wat noodzakelijk
is voor mensen met een beperking die in het
buitengebied wonen. Het hoeft niet extreem
duur te zijn om dit te verwezenlijken want de
dienstregeling en haltes zijn er al.
Onderzoek Koffie en Kind behoefte voor ouders
met kinderen met een beperking
Koffie en Kind, Carolien Leeuwenburgh
KOFFIE en KIND is al 10 jaar een uniek concept
in Den Haag waar ouders en kinderen van
alle nationaliteiten samen komen. Door de
huiselijke sfeer worden er makkelijk contacten
gelegd en leren kinderen de kunst van de
sociale interactie. Ik wil onderzoeken of ouders
met kinderen die een beperking hebben,
behoefte hebben aan zo’n plek. Als KOFFIE
en KIND een geldbedrag toegewezen zou
krijgen kan er een start gemaakt worden door
ontmoetingsdagen te organiseren voor ouders
met kinderen met een beperking tot 10 jaar.
Caribische seniorengroep gezamenlijke
vieringen organiseren
Caribische seniorengroep "Wayaca", Maritza
Clemencia Coffie
Mei 2019, hebben we, als Wayaca Caribische
seniorengroep, gevestigd in het wijkcentrum
de Sprong, samen met het wijkcentrum
O3, bewoners van verschillende centra
uitgenodigd, met hun vertrouwde (mantel-)
verzorgers voor een Moederdag Brunch.
We hebben, ruim 90 mensen kunnen
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mobiliseren, uit verschillende wijken voor de
activiteit. De wens is om jaarlijks de activiteit
voort te zetten en elke keer 4 centra voor een
gezamenlijke viering te benaderen. Want
het resultaat, was een verrassend succes.
De mogelijkheden zijn nu, qua financiën,
transport en lokatie, beperkt.

centrum. Deze persoon spreekt de opdracht
in op zijn telefoon en die berekent een route.
Op het moment dat deze persoon uitstapt
bij de tramhalte neemt de stok het over. Deze
leidt als het ware de blinde naar de gewenste
locatie. De weg wordt gevonden door een
magnetisch veld.

Droomweg & Festival GAAF!
Stinafo, Mirjam Ephraim
Droomweg & Festival GAAF zijn initiatieven
van Stichting Nationaal Fonds Het
Gehandicapte Kind (Stinafo) en KOO
Kunstonderwijs voor kinderen met een licht
verstandelijke beperking. Voor veel kinderen
uit het speciaal onderwijs is kunst een goede
manier om zelfvertrouwen te ontwikkelen en
zich te uiten. Festival GAAF is het resultaat van
een voorbereidend traject dat de leerlingen
volgen: Droomweg. De leerlingen kunnen
kiezen uit workshops dans, beeldend, theater
en muziek. In het Droomweg traject volgen zij
een naschoolse cursus onder begeleiding van
kunstvakdocenten van KOO en werken zij toe
naar een optreden/presentatie tijdens festival
GAAF. Het festival vindt plaats in een theater
(Theater De Vaillant). Graag willen we daarom
het festival volgend jaar weer organiseren en
zoeken nog financiering.

Salsa voor blinden
Robbert Charoe
Desiree van Delft en Morry van Salsaventura
maken het mogelijk om salsadanslessen te
blijven volgen met een beperking. Ze maken de
feesten toegankelijk door men op te laten halen
met een taxi en liggen er een kaart en munten
klaar zodat men niet in de rij hoeft te staan.
Boven in de danszaal staat een barkruk klaar
op dezelfde plek. Dit hoeven ze niet te doen,
maar ik wilde ze prijzen voor hun extra inzet!

Gemagnetiseerd pad voor blinden i.c.m. met app
Mwalima Peltenburg
Een gemagnetiseerd pad (ijzerhoudend pad)
voor blinden dat via de stok de weg wijst in
combinatie met een app. Bijvoorbeeld: iemand
die slechtziend is wil kleding kopen in het
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FIT4ALL
De Haagse Hogeschool, Monique Berger
Een inclusieve outdoor fitplaats in het
Zuiderpark. De bestaande outdoor fitplaats
Zuiderpark is goed zichtbaar, vindbaar en
wordt dagelijks intensief gebruikt. Echter niet
door mensen met een fysieke beperking. In het
ontwerp is geen rekening gehouden met b.v.
rolstoelgebruikers of mensen met beperkingen
in groei, balans, coördinatie en kracht. Juist
deze fitplaats in het stadspark leent zich voor
inclusief bewegen en sporten. Doel van het
project is een haalbaarheidsonderzoek van
aanpassen fitplaats Zuiderpark door studenten
en onderzoekers van de Sportcampus
(Mondriaan, Haagse Hogeschool).

Rondje Zuiderpark
Lectoraat Revalidatie Basalt & Haagse
Hogeschool, Arend de Kloet
Stadspark Zuiderpark transformeren naar
beweegpark voor inclusief bewegen en
sporten door studentonderzoek (kan het
Zuiderpark beter benut worden voor mensen
met mobiliteitshulpmiddelen), een Routenet
ontwerpen, aanwezige beweegvoorzieningen
vindbaar maken (als ‘beweeglint’ met elkaar
verbinden) en vanuit Sportcampus periodieke
evenementen organiseren door studenten (bv
instuif aangepast sporten, racerunnersclub,
bootcamp voor jonge mensen met beperking).
Dit projectplan is één van de schakels in het
project 'Beweegvriendelijk Zuiderpark'. Met
projecten zoals verbeteren toegankelijkheid,
bereikbaarheid, veiligheid van
beweegvoorzieningen, aanpassingen fitplaats,
het vernieuwen van het skatepark, zijn de
eerste initiatieven gestart.
Visuele gong en tactiele bewegwijzering bij de
drie theaterlocaties
Het Nationaal Toneel Onbeperkt, Willemijn
Haaskens
HNTonbeperkt is begonnen met het
toegankelijk maken van de theaters en
de voorstellingen om zo mensen met
een beperking te betrekken. Het doel van
HNTonbeperkt is om zowel huidig aanbod
aan te passen als nieuwe, toegankelijke
programma’s te ontwikkelen. Daarnaast
willen we twee projecten verwezenlijken:
de Visuele gong voor mensen met een
auditieve beperking ontwikkelen (gong door

lichtsignalen) om kenbaar te maken dat de
voorstelling begint en tactiele bewegwijzering
voor mensen met een visuele beperking.
Tactiele bewegwijzering voor navigeren
door foyers, bar, toiletten en garderobe,
zodat mensen met een visuele beperking zo
zelfstandig mogelijk door onze gebouwen
kunnen navigeren.
Tekstuele treinberichten op station Den Haag CS
Bryan Bong
Bestaande technologie inzetten om samen
met de NS en andere stakeholders de
mogelijkheden te verkennen van tekstuele
berichten op het grote scherm af te wisselen
met de reeds getoonde advertenties in de
centrale hal van het station Den Haag Centraal.
Een lichtsignaal is nodig om erop te wijzen dat
er een bericht op het scherm wordt getoond.
Daarnaast kunnen de schermen op de perrons
gebruikt worden voor tekstuele reisberichten
en in elke treinwagon kunnen de schermen
gebruikt worden voor tekstuele berichten.
Reizen met de trein is niet volledig toegankelijk
voor mensen met een auditieve beperking.
Omroepberichten in de trein, informatie over
platformwijzigingen, vertragingen, berichten
in noodgevallen of andere informatie wordt
niet gecommuniceerd naar deze reizigers.
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Fashionweek voor blinden en slechtzienden
Fashionweek Den Haag, Allan Vos
The Hague Fashionweek 2020 toegankelijk
maken voor blinden en slechtzienden zodat
ook zij een coutureshow kunnen meemaken.
Samen met een Haagse modeontwerper
zal een speciale modepresentatie worden
ontwikkeld, waarbij het een auditieve én
tastbare ervaring mogelijk is een couture
collectie te beleven. Het bedrag dat de
Onbeperkt070-prijs beschikbaar stelt, zal
gebruikt worden voor zowel het ontwerp van
unieke kledingvormen als voor het presenteren
van de collectie. Deze presentatie vraagt
om een ruimte, techniek, mannequins en
begeleiding. Volgens ons zal dit de eerste
modepresentatie zijn op couturegebied die
zorgt voor inclusiviteit en iedereen die van
mode houdt een unieke ervaring biedt die nog
niet eerder is getoond.

Bezoek aan het Mauritshuis
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Aangepast vervoer tijdens The Hague
Contemporary Art Weekend
The Hague Contemporary, Adelheid Smit
Van 5 tot 7 juli 2019 vindt de tweede editie
van het The Hague Contemporary Art Weekend
plaats. Voor deze editie willen wij werken aan
de toegankelijkheid voor bezoekers met een
fysieke beperking. Zo willen we gedurende
het hele festival steeds twee aangepaste
pendelbussen door de stad inzetten. Ook
willen we ons infopunt toegankelijk maken.
We hebben de toegankelijkheid van de locaties
in kaart gebracht en communiceren dit op
onze website per locatie (informatie blijft
permanent op de site). Daarnaast organiseren

we tijdens het Art Weekend een gratis
rondleiding langs verschillende kunstlocaties,
die is aangepast op rolstoelgebruikers
inclusief vervoer en toegang. Voor mensen
met een visuele beperking zorgen we dat alle
informatie op onze website uit te lezen valt
door spraaksoftware. We hebben financiële
steun nodig voor het aangepaste vervoer tijdens
het The Hague Contemporary Art Weekend.
Taxibussen naar randgemeenten
Sew Kisoensingh
Taxibussen naar randgemeenten laten rijden.
Zitsnowboard voor de Uithof
Prodaptive B.V., Gina van der Werf
Het in Den Haag gevestigde bedrijf Prodaptive
B.V. ontwikkelt een zitsnowboard. Dit is een
systeem voor op een snowboard waarmee
rolstoelgebruikers kunnen leren snowboarden
en uiteindelijk zelfstandig kunnen afdalen.
Om deze mogelijkheid ook aan Haagse
jeugd en volwassenen met een beperking te
kunnen bieden willen we een (of meerdere)
modellen beschikbaar stellen voor gebruik
op de sneeuwbaan van de Uithof en de daar
werkzame snowboardleraren een training
geven in het lesgeven met dit materiaal.
Met de Onbeperkt070-prijs willen we het
materiaal bekostigen.

iZi community: voor en door bewoners!
iZi Gezond Lang Thuis, Christiane Wüstkamp
iZi richt zich op de Haagse inwoners om
prettig, veilig, gezond en zelfstandig in hun
eigen huis te blijven wonen. Dit kan met
behulp van technologie. Binnen iZi is een
community van ambassadeurs ontstaan die
op vrijwillige basis rondleidingen verzorgen
en op events over technologie vertellen. Op
eigen initiatief organiseren zij een digi inloop
om anderen te ondersteunen bij het gebruik
van een tablet, mobieltje of ander apparaat.
Maar zij vormen ook een sociaal netwerk dat
elke vrijdag koffie drinkt met omwonenden en
andere gasten en dat omziet naar anderen via
de app of persoonlijk contact.
Coaching met paarden
Ipse de Bruggen, Nellemarie de Jager
Wij hebben met succes een pilot gedraaid
met coachen met behulp van paarden voor
mensen met een lichamelijke of verstandelijke
beperking of voor mensen met een
psychiatrische achtergrond.
De aangepaste manege Craeyenburch bied
al ruim 22 jaar paardrijden, huifbedrijden en
aangepast mennen aan voor mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Wij hopen dan ook dat wij dit unieke project
voort kunnen zetten. Het prijzengeld kunnen
wij gebruiken om dit project meer vorm te
geven en het aanschaffen van coachpaarden.
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