
Manifest
Alliantie Toegankelijk Den Haag
Wij vinden dat Den Haag een stad voor iedereen moet zijn. Daarom
maken wij er werk van dat iedereen zich overal welkom voelt en mee
kan doen. Want alle mensen, met en zonder beperking, doen ertoe.

Wij zijn de Alliantie Toegankelijk Den Haag. Wij zijn Haagse organisaties die een actieve bijdrage

leveren aan een toegankelijke stad, voor iedereen die dat nodig heeft. Want wij geloven dat we

allemaal wel iets kunnen doen én dat we samen nog veel meer kunnen bereiken.

Voor ongeveer één op de vier mensen kosten de dagelijkse bezigheden meer moeite dan gemiddeld.

Dat kan komen door een fysieke, zintuigelijke of verstandelijke beperking. Of door een tijdelijke

beperking, zoals na een ongeluk of een operatie. Zo’n beperking zie je niet altijd aan de buitenkant.

En ook het bewustzijn van fysieke, sociale en digitale drempels kan beter. Wij zien het als onze

maatschappelijke taak om de toegankelijkheid van de stad te verbeteren. Door te doen, te delen en te

denken in mogelijkheden. Doet u ook mee?

We doen
Wemaken onze eigen organisaties zo

toegankelijk mogelijk. Want wanneer onze eigen

organisaties toegankelijk zijn, wordt de stad

als geheel ook een beetje toegankelijker. We

ondersteunen elkaar en nemen samen initiatief.

We delen
We dragen het belang van toegankelijkheid uit.

We delen informatie over voorzieningen, geven

praktische tips en wisselen ervaringen uit. En we

organiseren bijeenkomsten en evenementen om

andere organisaties te inspireren. Zo helpen we

ander organisaties om ook aan de slag te gaan.

We denken in mogelijkheden
Bij alles wat we als alliantie doen, denken

we in mogelijkheden. Want grote en kleine

verbeteringen maken samen een groot verschil

voor iedereen. Onze alliantie is divers, de

lijnen zijn kort en ons doel is helder. Concrete

verbetering van de fysieke, sociale en digitale

toegankelijkheid in de stad, daar gaan we voor.

Meedoen?
Bent u gevestigd in Den Haag? En vindt

u dat de fysieke, sociale en digitale

toegankelijkheid van Den Haag nog

beter kan? Jeuken uw handen? Doe dan

mee met onze alliantie. Samen maken

we onze stad een nog fijnere plek om

te wonen, te werken, te leren en te

ontspannen.

Voor meer informatie neem contact
op met Jesse Markus via

Uw inbreng is meer dan welkom.

info@alliantietoegankelijkheid.nl



Met deze leden maken we Den Haag toegankelijker:

E-learning voor
kwetsbare groepen

Den Haag

De Haagse Scholen

Het Nationale
Theater Onbeperkt

Leer zelf online

MKB Den Haag

Gemeente Den Haag

Koninklijke
InRetail

I m perfect

Museon en
Omniversum

Madurodam Oogvereniging

Stadsboerderijen

Stichting Binnenstad
Den Haag

The Hague
& Partners

World Forum Den
Haag

Scribit

Stedelijke Ouderen
Commissie

Stichting Voorall

Werkgeversbelang
Sportclubs Den Haag

Stichting Sportbelang
Gehandicapten

Stichting
Directieoverleg
Haagse Musea

VTV Den Haag

VTV Den Haag


