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Initiatiefnemer Genomineerde organisatie Initiatief (korte tekst)

Joke Schukkink nvt
Richtingaanwijzers met tekst en pijl (of symbool) 
dat naar het invalidentoilet wijst. 

Xander Dumerniet

Eetcafe buurtpunt Karmijn 
Vaillantlaan 422 Den Haag 

06 115 116 91 

Project met mensen die een verstandelijke 
beperking hebben. 2 keer per week runnen zij het 
restaurant. Het geeft kracht en gelijkheid wanneer 
zij omgaan met mensen zonder beperking. 

Bennie Persoon ADO Den Haag

Supporters + mindervalide coördinator van club 
Ado Den Haag is Koos, die alles goed regelt voor 
mindervalide supporters. Het parkeren bij Ado is 
goed geregeld en alles is veilig voor iemand met 
een rolstoel. 

Femke de Groot

Een website waar mensen elkaar kunnen vinden 
(vraag en aanbod). De mindervalide kan hier 
aangeven wat hij zou willen zodat iemand met 
dezelfde interesses, contact kan zoeken om dit 
samen te ondernemen. 

Thijs Gottenbos

Verkeerstechnische maatregelen: een zebrapad 
ter hoogte van de koekamp over de 
Bezuidehoutseweg aanleggen. Zebrapaden op 
plein 1813. Verplaatsen elektriciteitshuisje dat op 
een zebrapad bij Deynootweg staat. Breder 
voetpad op de Nassaulaan aan de slootkant.

Abdelail Kammyte

Er worden uitjes georganiseerd naar o.a. 
Madurodam, Keukenhof en de kersmarkt middels 
een tour voor mensen met en zonder beperking. 
Het doel van de tour is om zowel de eenzaamheid 
bij mindervalide tegen te gaan en om 
bewustwording te creëren bij mensen zonder 
beperking zodat zij zich aanmelden als vrijwilliger. 



Jan de Boer

Verbeterpunten Scheveningen: een plateau aan 
het havenhoofd waar je met de rolstoel makkelijk 
op kunt rijden, iets lager dan het zeeniveau, met 
een rand, zodat je vanuit de rolstoel op de rand 
kan komen en dan in het water.
Zwemmen en dan weer op de rand met opdruk 
stangen. Op de rand kun je dan je zelf afdrogen en 
weer een transfer maken naar de rolstoel.

Hans Willink Caesar Resort

De eigenaren van Caesar Spa + Fitness Resort 
zagen hoe moeilijk het was voor mensen in een 
rolstoel om aan de voorzijde het pand te betreden 
of te verlaten. Daarop hebben ze aan de zijkant 
van de trap een rolstoellift laten aanleggen, zodat 
dit probleem uit de wereld is. Dit is een voorbeeld 
van bewustwording en handelen, waardoor de 
wereld van de gehandicapten weer wat groter is 
geworden.

Els Hooning

Scheveningen ook toegankelijk maken voor 
mensen met een beperking. In zweden heb je een 
steiger op het strand wat uitmondde in zee met 
aan het eind een liftje, waarop een rolstoel gezet 
kon worden en iemand met een beperking in 
badkleding in het water gelaten kon worden. 

Johan Noordman RaceRunning

RaceRunning voor kinderen bij Haag Atletiek 
gestart door Sylvia Dingemans. Kinderen met een 
beperking kunnen nu ook sporten en lol maken 
met elkaar.

Leonneke Martens

Parkeren met de gehandicaptenkaart weer 
mogelijk maken. Of meer parkeerplekken in de 
stad waar geen tijdslimiet aan is verbonden.



Alexander Verhoek Cheeky Pie

Cheeky pie bakt samen met mensen met een 
arbeidsbeperking de lekkerste taarten. Cheeky pie 
wilt hen de kans bieden om het bakken te leren en 
mee te draaien in de maatschappij. Wanneer je 
een taart besteld draag je mee aan de nieuwe 
toekomst van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 

Berdine van Bemmel Art-Mobile

In maart 2010 heeft Eric, Art-Mobile opgericht waar 
nu 20 leerlingen kunstlessen krijgen (in combinatie 
met therapie) (Koorenhuis of thuis). Art-Mobile 
geeft veelal muzieklessen maar daarnaast ook 
andere kunstdisciplines.  

Marielle Voepel Praktijk EastWest

Mariella geeft via het VTV nu een jaar yogales aan 
mensen met een geestelijke- en lichamelijke 
beperking. Daarnaast is ze een praktijk genaamd 
Eastwest aan het opstarten zodat mensen met een 
beperking gebruik kunnen maken van haar 
diensten zoals o.a. (stoel-)yoga voor kleine 
groepen. 

Marcel & Stephanie Sumberaz

Bij de nieuwe fietsenstalling op het Koningin 
Julianaplein een werkplaats creeëren voor 
(elektrische) rolstoelen

Stefan Barrett Sportief Plan

Walking basketbal: Laagdrempelig basketballen. 
Eenzaamheid tegengaan door te basketballen, het 
gaat hier vooral om het maken van plezier en 
sociaal contact. 

Edward Tie Scouting Doven Nederland

Haagsche Gebarenchallenge op grote markt. Met 
een aantal tolken gebarentaal tolken. Leraren NGT 
kunnen dan communiceren met Nederlandse 
gebarentaal. Dit is bedoeld voor dove scouts en 
horende scouts. 



Ellen de Vries

Net als in Lille (waar het verplicht is) een 
uitklapbare entreeplank neerleggen zodat mensen 
met een rolstoel makkelijk de winkel of 
horecagelegenheid in kunnen. Ook is er een knop 
waarmee je hulp kunt inroepen wanneer nodig.

Patrick Cillessen
Kans Work BV 

Benoordehoutseweg 46-4 2596 
BC Den Haag

KANS! leidt zorgvuldig geselecteerde 
medewerkers in een uitkeringssituatie, 
aangeboden door het UWV en Gemeente, op tot 
klantcontact medewerkers. In samenwerking met 
Philipse opleidingen leiden wij de medewerkers op 
in onze eigen klantcontact omgeving. Na de 
opleiding is men KSF gecertificeerd Customer 
Service Medewerker en kan men volwaardig bij u 
aan de slag

Bibia Kuipers Middin Dorrepaal en Couperus

Een fiets waarop ze in een stevige stoel kunnen 
zitten en, indien mogelijk, zij mee trappen. 
Dorrepaal heeft een dierweide, tuincentrum en 
horecagelegenheid. De bezoekers kunnen in de 
winkel producten kopen en een drankje doen in de 
kas of theetuin; Allen gerund door cliënten. 
Daarnaast een belevingsgerichte tuin, met 
zintuigprikkelende aspecten als geurende en 
kleurende planten voor de doelgroep en eventueel 
ouderen.

Martijn Lukaart BunRun

Modeshow met modellen met een handicap 
organiseren in Den Haag waardoor er een 
positievere beeldvorming over mensen met een 
beperking ontstaat.



Amerik van der Plas Biesieklette

Wij zouden graag meer mensen met een 
beperking willen begeleiden en ook meer willen 
bieden in het verhuur van (strand) rolstoelen. 
Mochten wij de prijs winnen dan zullen we die 
investeren in de aanschaf van een extra 
elektrische strandrolstoel.         

Herma Groeneveld

Een groter terras. Nu blijft alles heel krap. Een 
apart terras met overkapping. Paar aanschuif 
tafels waar je met rolstoel onder kan en een cirkel 
voor scootmobiels zou alles veel makkelijker 
maken. En natuurlijk stoelen voor vriend of familie. 
Daarnaast ook een invalidetoilet want dat is bijna 
niet te vinden bij het strand

Sabina Trompert Artism

Stichting Artism wil samen met mensen en hun 
creatief talent en beperking een atelier creëren . 
Hiermee willen ze actief de kunstwerken 
aanbieden aan geïnteresseerden in Outsider Art.

Sophia Revalidatie Sophie Revalidatie

Sophia revalidatie beschikt over een Smartlab 
waar met behulp van innovatieve instrumenten 
wordt bijgedragen aan medisch specialistische 
revalidatiezorg.

Hans Willink
Stichting Haagse Sportprijs voor 

Gehandicapten

Initiatiefnemer van de Haagse sportprijs voor 
mensen met een beperking. De prijs is bestemd 
voor een sporter maar ook een sportploeg. De prijs 
wordt in twee categorieën uitgereikt
lichamelijk of geestelijk gehandicapt.



Hilton Hotel Hilton Hotel The Hague

Het Hilton The Hague hotel beschikt over invalide 
kamers die zijn uitgerust met speciale 
alarmsystemen voor dove mensen. Hilton The 
Hague is zover bekend het enige hotel-restaurant 
met een braillemenukaart en een “speciaal” HR 
beleid. Ook nemen zij mensen met een 
verstandelijke handicap aan voor o.a. 
keukenversterking.

ROC Mondriaan ROC Mondriaan

ROC Mondriaan heeft ruimte gemaakt voor een 
cursus speciale educatie. Hier geven zij lessen 
aan jongeren ouder dan 18 jaar met een 
verstandelijke beperking. Zij richten zich op meer 
zelfredzaamheid maar ook sociale en 
communicatieve vaardigheden.  

Miranda Broers the UPSIDE café

The UPSIDE cafe is een lunchroom waar de 
bediening wordt gedaan door mensen met een 
verstandelijke beperking, veelal met het syndroom 
van Down. 

Jules Coenen HTM

Uitbreiding van het aantal Avenio-lijnen (lage 
instap tram) en centraliseren verantwoordelijkheid 
liften station CS

Izaak Koopman Salsa Prisiri

Voor mensen met een beperking is er mogelijkheid 
om Salsa te leren dansen. De danskoppels 
bestaan uit een lopende danser en een 
rolstoeldanser. Op deze manier kunnen mensen 
met een beperking zich ook op feesten redden met 
de dansmoves die ze leren. Ook is het een goede 
manier om mensen te ontmoeten. 



Anton Nijboer
ADO Den Haag in de 

Maatschappij

ADO Den Haag in de Maatschappij wil graag 
iemand met een beperking de gelegenheid bieden 
om te werken bij een maatschappelijke 
stichting.Het brede scala aan werkzaamheden 
biedt voldoende mogelijkheden om een uitdagende 
functie te verrichten bij ADO Den Haag in de 
Maatschappij.

Petra Vergunst Cardia Tabitha/ Sportief Plan

Rolstoel drie daagse; Hierbij kunnen zowel 
bewoners vanuit huis, als wijkbewoners 
deelnemen aan (een deel van de) een 3-daagse 
wandeling met mooie routes rondom onze locatie. 
Hierbij zijn we uiteraard afhankelijk van vrijwilligers 
maar ook verbinden we hierdoor de vrijwilligers, 
bewoners en wijkbewoners aan elkaar. 

Henri van Geffen Running Blind Den Haag

Running Blind werd in 2007 opgericht door 
sporters met een visuele beperking, hun buddy’s 
en oogziekenhuis Rotterdam. In 2012 werd dit in 
Den Haag voor het eerst uitgebreid.

Bart Jaspers Zinderin Kunst

Zinderin Kunst is een galerie en werkplaats voor 
mensen met een beperking. De galerie biedt een 
breed aanbod aan schilderijen en keramiek, 
gemaakt door de kunstenaars. Midden in het 
centrum van Den Haag ontmoeten makers en 
klant elkaar, via het prachtige werk ontstaat er 
wederzijdse waardering

Hans de Rijk Stadsboerderijen Den Haag

In 2017 alle 10 Haagse stadsboerderijen 
onbeperkt aantrekkelijk maken, d.w.z. informatie 
aanbieden op een aantrekkelijke wijze en 
obstakels voor een bezoek weghalen.



Yvonne van Helvoirt Stoelyoga

Yoga lessen die speciaal zijn afgestemd voor 
mensen die beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid. 
Tijdens de lessen worden er zowel zittende als 
staande oefeningen achter de stoel aangeboden. 

Sebastiaan Bergen 
Henegouwen

De Waterreus

Totaal ingericht met ook het oog op minder 
beperkte mensen. Iedereen moet van het strand 
kunnen genieten vinden wij. Vandaar 2 
hellingbanen zodat men ook met rolstoel het 
restaurant in kan. Een apart invalidetoilet, ruimte 
genoeg tussen de tafels om met een rolstoel door 
het restaurant heen te kunnen en de hoogte van 
de tafels is daar ook op afgesteld. Menukaart in 
braille en grote letters voor blinde en slecht ziende 
mensen.

Madurodam Manege

Stichting Paardrijden voor Gehandicapten bestaat 
al sinds 1965. Sinds 1967 kan de stichting gebruik 
maken van de locatie Manege Madurodam. Zij 
hebben hier naast paarden veel speciale 
voorzieningen die nodig zijn bij het werken met 
gehandicapten. 

de Kameleon

Bij Kameleon worden verschillende sport- en 
bewegingsactiviteiten georganiseerd, voor mensen 
met een beperking. De aangepaste sporten 
worden altijd onder begeleiding van 
beroepskrachten en vrijwilligers uitgeoefend

Mevr. I Dix
Wijk- en dienstencentrum 

Bouwlust

Showdown is een sport speciaal ontwikkeld voor 
blinden en slechtzienden maar ook goed ziende. 
Showdown wordt gespeeld op een tafel van 3.60 
m lang en 1.22 m breed. Soms wordt dit ook wel 
tafeltennis voor blinden genoemd. 



Irene Castenmiller-Broer Buurtboerderij de Nijkamphoeve

In de nieuwbouw willen wij een invalidentoilet 
opnemen. Onze boerderij ontvangt op dit moment 
al vele mensen uit de omliggende verpleeg- en 
verzorgingshuizen en hoopt dan ook kinderen van 
het Tyltylcentrum  De Witte Vogel, onlangs immers 
verhuisd naar het terrein van Sophia Revalidatie, 
te mogen begroeten. De vrijwilligers zien ernaar uit 
om deze kinderen te kunnen laten genieten van al 
het moois dat de boerderij te bieden heeft

Fia Schooljan
Toerist Den Haag, afkomstig uit 

Velp)

Dat er in de Haagse musea een mini-scootmobiel 
te reserveren is. Laag in aanschaf en met een 
reservering vooraf kan de musea misschien 'scoot-
poolen'. Op elk Haags station zou een (OV) 
scootmobiel te huur moeten zijn voor hetzelfde 
bedrag als een OVfiets. Geen punt om dat een 
dag van tevoren te moeten reserveren

Rinie van der Voort nvt

Als er in een horeca gelegenheid een rolstoel 
aanwezig zou zijn, zou dit voor mij en vele 
gehandicapten een welkome geschenk zijn.

Jasper Voorma Powerstar Benelux

Op het gemeentehuis een brailleprinter plaatsen. 
Deze is vrij te gebruiken voor horeca-ondernemers 
om hun menukaart in braille te printen, zodat 
iemand met een visuele handicap ook de volledige 
menukaart kan lezen

Cees Ekering Greenfox

Een placemat met braille tekens voor de juiste 
plaatsing van bv bestek, borden en glazen. Een 
hulpmiddel voor mensen met een visuele 
beperking en/of in een rolstoel. Zodat zij ook 
kunnen werken in een restaurant, kantine, 
bedrijfskantine



Ed Boonstoppel nvt

Draagt het Haags Filmhuis voor omdat zij al veel 
doen om de locatie toegankelijk te maken maar 
met de prijs nog meer kleinere aanpassingen 
kunnen doen. Daarnaast verdient de Boterwaag de 
aanmoedigingsprijs voor beste inzet welke helaas 
wordt beperkt door het monumentale pand.

Jan Ronda de Waterreus

Draagt de Waterreus aan omdat de eigenaren, 
Kim en Steve zich in hebben gezet om hun 
strandtent volledig toegankelijk te maken voor 
iedereen. Zo is er een speciale ramp naar de 
boulevard en een braille menukaart.

Martijn Schuurmans Jumpteam

Accommodatie vriendelijk gemaakt voor mensen 
in een rolstoel en dat heeft een reden. Onze 
voorzitter, Thierry Schmitter, heeft een 
dwarslaesie, zit in een roelstoel en doet aan 
kitesurfen. Hij geeft vele andere mensen met een 
beperking veel inspiratie door er veel over te 
praten en te presenteren.

Arjo Wijnhorst Fonds Gehandicapten Sport

Vanuit de behoefte om de gehandicaptensport 
vindbaar te maken is het online platform Uniek 
Sporten. Fonds Gehandicaptensport wil het 
platform door ontwikkelen tot een landelijk platform 
waar mensen met een handicap met één druk op 
de knop het sportaanbod in hun regio kunnen 
vinden. Daarnaast vinden ze daar alle aanvullende 
informatie en services waar zij behoefte aan 
hebben. Oplossingen voor toegankelijkheid, 
sportmaatjes en voorlichting komen nu samen op 
een platform en dit is uniek.



Rebien Ramlal nvt

Op elk terrasje moet er een klein gedeelte 
vrijgemaakt worden voor rolstoelgebruikers en ook 
de tafels moeten op gelijke hoogte zijn. Omdat ze 
al buiten zijn, kan ik calamiteiten de mindervaliden 
sneller vertrekken. Hiervoor kan de ondernemer 
een subsidievoucher indienen bij de gemeente! 
Zodoende investeert de ondernemer bewust in 
duurzaam klantgerichtheid!

Koelsoem Soebratie Middin

Een dagje uit voor mensen met meervoudige 
beperkingen waarbij hun geur, licht en 
smaakbeleving worden geprikkeld. Dit is extra 
belangrijk voor de mensen met een visuele 
beperking.

Rob Westdorp Salsa Prisiri

Draagt Salsa Prisiri aan. Salsa Prisiri omdat ze 
special voor gehandicapten rolstoelen hebben om 
te dansen en specialen lessen, helemaal top.

Zu Victoria nvt

Een app voor mensen die straatnamen niet weten 
te vinden omdat ze niet kunnen lezen. Dit is ook 
gelijk handig voor laaggeletterden en nieuwkomers 
die de Nederlandse taal (nog) niet machtig zijn.

Janneke Bosveld Parkoers

Wat Parkoers op het gebied van toegankelijkheid 
zo uniek maakt is niet alleen dat het gebouw op 
zich volledig toegankelijk is voor iedereen met een 
beperking – dat is voor ons een 
vanzelfsprekendheid – maar ook dat er bij ons 
mensen met een beperking werken en leren 
vanzelfsprekend is



Charlie Loos Haags Historisch Museum

Charlie draagt HHM aan als toegankelijk, 
monumentaal gebouw. Je gaat in de kelder naar 
binnen.Daar zijn ook de lockers en een goed 
invalidentoilet. Dan pak je de lift naar de begane 
grond en koopt een kaartje. Alle etages zijn met de 
lift bereikbaar.
Ze hebben zelfs een evacuatiestoel

Charlie Loos Museum Meermanno

Charlie draagt Museum Meermanno aan museum 
dat erg toegankelijk is. Daarnaast organiseren ze 
speciale tentoonstellingen voor blinden en 
slechtzienden waarbij zij bijvoorbeeld de beelden 
aan mogen raken,

Martijn van der Ent Squat Armis

Dionne Pieters en Annabel van Saase hebben de 
Squat Armis ontwikkelt. Haagse ondernemer 
FRANK, heeft geholpen het prototype tot een goed 
werkend geheel te maken. Het hulpmiddel bevalt 
zo goed dat er van een reeks andere sporter de 
vraag is gekomen of er meer gemaakt kunnen 
worden, ook mensen zonder beperking kunnen 
veel profijt hebben van de ‘Squat Armis'

Patrick Pronk Haag88

Haag88 organiseert (aangepaste) sporten voor 
mensen met een beperking. Ons doel is om van 
deze aantallen de komende jaren 15 mensen te 
werven voor showdown  en 15 voor goalball. 
Voor dit project zoeken we de samenwerking met 
grote landelijke instanties die zich inzetten voor 
onze doelgroep

Patricia Camphuijsen Grand Plage Scheveningen

Strandpaviljoen Grand Plage wilt een Tiralo 2 
aanschaffen. Dit is een speciale strand stretcher 
waarop mensen met een beperking het strand op 
een relaxte manier kunnen ervaren. De stretcher 
kan over het zand rijden maar ook het water in. 
Tevens wordt deze gemaakt door een sociale 
werkplaats.



Sander Westerduin Solar Skelter

Solar Skelter ontwikkelt Skelters op zonne-energie. 
Zij willen In kaart brengen waar de drempels te 
hoog zijn, waar goede en slechte fietsroutes zijn, 
waar de paaltjes in de straten te dicht op elkaar 
zitten. Ook willen we kijken of wij hiervoor een 
speciale skelter kunnen ontwikkelen, een soort van 
Test Skelter, die dit kan testen.




