
     

 

Een toegankelijke stad voor iedereen? Zet je nu in als Ambassadeur! 

Wil jij meewerken om jouw wijk of stadsdeel toegankelijker te maken voor mensen met een 

beperking? 

Vind jij het leuk om in gesprek te gaan met mensen en om ervaringen uit te wisselen? 

Heb je zelf een (lichamelijke-, auditieve- of visuele) beperking en weet je daardoor wat het 

betekent om mee te willen doen in de stad en gebruik te willen maken van voorzieningen? 

Dan is het ambassadeurschap iets voor jou!  

Je kunt je inzetten voor jouw wijk of stadsdeel op een manier die bij jou past, bijvoorbeeld 

door: 

• Aanspreekpunt en contactpersoon zijn voor inwoners. 

• Het positief beïnvloeden van beeldvorming over mensen met een beperking. 

• Weten wat er leeft en meedoen aan toegankelijkheidstesten. 

• Je oor te luisteren leggen bij bijeenkomsten waar inwoners bij elkaar komen en 

overleggen over wat hen bezighoudt. 

• Bij de gemeente aandacht te vragen voor mensen met een beperking. 

Wat heb jij hiervoor in huis? 

• Je hebt een positieve, proactieve houding en kan mensen inspireren. 

• Je kan zelfstandig en daadkrachtig op pad gaan en voorlichting geven. 

• Je kunt problemen analyseren, samen tot oplossingen komen en mensen aan je 

binden. 

• Je hebt humor en bent enthousiast. En je bent vooral jezelf en durft dat te laten zien! 

 

Wat bieden de Ambassadeurs jou? 

 

• Een gezellige groep mensen die actief bezig zijn om Den Haag toegankelijk te maken. 

• Het is een vrijwillige functie, maar reiskosten kun je declareren. 

• Deelnemen aan (thema) bijeenkomsten met andere Voorall vrijwilligers. 

• Eén keer per jaar een leuke, feestelijke vrijwilligersbijeenkomst. 

• Meedoen met de Voorall academie waar je gratis deel kunt nemen aan interessante 

workshops. 

• Op de hoogte blijven over leven met een beperking in Den Haag door diverse media 

van Voorall.  

Wat zou het mooi zijn als elk stadsdeel een ambassadeur heeft die weet wat er leeft onder 

mensen met een beperking en daar aandacht voor vraagt.  

Heb je interesse of nog vragen? Mail dan naar Tineke van Werven of Tillie van Wijk via 

tinekevanwerven@voorall.nl of tillievanwijk@voorall.nl 
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